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Rumunija
laisvėjimo
kryptimi

Pasigendama politinės laisvės

Bukareštas. — Rumunija Va
karų spaudos atstovų žiniomis, 
pastoviai, nors ir lėtai žengia di
desnės laisvės kryptimi. Tiesa, 
Siame krašte nesusidursime su 
Jugoslavijos ar Čekoslovakijos lai
sve, bent tokia, kokia buvo pir
mame tarpsny invazijai įvykus.

Vis dėlto, jei Rumunija paly
ginti su daugeliu rytinės Europos 
kraštų, kaip Bulgarija, rytine Vo
kietija, Lenkija ar Sovietų Sąjun
ga, lengva susidaryti įspūdį: kraš
tas, vedąs aiškiai nepriklausomą 
užsienio politikos kryptį, šiuo 
metu jau nebegali būti laikomas 
klasiškuoju, dogmatiniu, polici
nio režimo kraštu.

Naujam evoliucijos vyksmui 
turi įtakos tai, kad kituose kraš
tuose marksizmas aiškiai kinta, 
vyksta naujovės kultūros gyveni
me, pagaliau, turi nemažos įtakos 
ir ryšiai su Vakarų pasauliu.
Kai kurie suvaržymai tebegalioja

Rumunijoje spauda ar radijai 
vis dar griežtai .prižiūrimi, prak
tikoje sunku reikšti nepasitenki
nimą vyriausybe ar partija, vis 
dar varžomi keliavimai į Vakarų 
kraštus.

Vis dėlto, gyventojai nevengia 
statyti reikalavimų bei siekti re
formų. Pvz. praėjusių Kūčių me
tu studentai, susirinkę ties prezi
dento Ceausescu rūmais reikala
vo pirmąją Kalėdų dieną pas
kelbti šventės diena. Policija jau
nimą išssklaidė, jų dalis buvo 
suimta, tačiau režimas netrukus 
paskelbė: Naujųjų metų proga į- 
vedamos penkių dienų šventės. 
Sulaikyti studentai buvo paleisti. 
Per kultūrinę — į politinę laisvę

Rumunijos kultūros gyvenimas 
— nepaprastai gyvas. Vakarų 
žurnalistų nuomone, krašto kul
tūrininkai savo veikla, iš esmės, 
išjudina krašto politinės evoliu
cijos vyksmą.

Priešingai Čekoslovakijos kul
tūros veikėjams, Rumunijos ra
šytojai, dailininkai ir kiti inte
lektualai tiesiogiai nesikiša į po
litinius klausimus. Tačiau kraš
te paskelbtos knygos, pastatyti 
teatrų spektakliai ar ryšiai su 
Vakarų intelektualais liudija, 
kad palengvinamos sąlygos įsis
kverbti Vakarų kultūros vėjams 
ar dvasiai

100.000 knygų per metus ir už
sienio rašytojai

Rumunijoje per metus išlei
džiama 100.000 naujų knygų ir 
jų tarpe žymią vietą užima verti
mai iš svetimų kalbų.

Rumunai leidžia ne tik Franz 
Kafkos, ar ir Jean-Paul Sartre 
raštus, bet ir moderniųjų JAV 
rašytojų kūrinius. Tiesa, Paster
nako “Dr. Živago” dėl “politi
nių priežasčių” nebuvo atspaus
dintas, tačiau rumunai, kaip pra
nešama iš Bukarešto, daugumo
je su šia knyga susipažino, per-

Indira Gandhi, Indijos min pir-
nuntakė

King Hutteln

Karalius Hussein 
i JAV

Lėktuvai Jordanui
VVASHINGTON. — Čia pas

kelbta, kad Jordano karalius 
Hussein balandžio 8-9 dieno
mis lankysis B. Rūmuose. Wa- 
shingtono nuomone, Jordanas 
laikytinas vienu santūriausių 
arabų kraštų.

Kraštas negauna iš JAV fi
nansinės paramos, tačiau tikisi 
gauti lėktuvų - naikintuvų ir ki
tų ginklų, 35 mil. dolerių sumai.

Ryšiai su Peru aštrėja
Reikalauja griežtos rankos 

Peru atžvilgiu
WASHINGTON. — Peru vy

riausybei sulaikius ne vieną, bet 
du JAV žvejų laivus ir juos pa
leidus, Kongreso atstovai rei
kalauja prieš Peru panaudoti 
griežtas priemones. Atst. Rū
muose šiuo klausimu griežtai 
pasisakyta ir Peru karinis re
žimas pavadintas “piratų vy
riausybe”.

Abu laivai buvo paleisti, jų 
kapitonams sumokėjus po 17. 
000 ir 8.000 dol. baudos. Peru 
teigia, kad to krašto teritoriniai 
vandenys siekia 200 mylių nuo 
pakraščių.

• Izraelio parlamento-Rnes-
set 7 atstovų delegacija šiuo 
metu lankosi Fed. Vokietijoje. 
Delegatai Bonnoje lankėsi pas 
kanclerį K. G. Kiesingerį ir ki
tus politikus. Tai pati pirmoji 
Izraelio parlamentarų kelionė į 
V. Vokietiją.

skaitę vertimus įvairiomis užsie
nio kalbomis.

‘My Fair Lady” garsai restorane

Bukarešto restorane lengva iš
girsti muzikines “Dr. Živago” fil
mo ištraukas ar “My Fair Lady” 
melodijas.

Panašiai ir koncertų salėse. 
Yehudi Menuhin, savo metu stu
dijavęs Rumunijoie, koncertuoja 
Bukarešte, vyksta J. Greco koncer 
tai, dailės parodose galima pama
tyti Paul Klee paveikslus, paga
liau, kino teatre žiūrovai gali gė
rėtis “Becket” filmu.

Reabilituojami nuteistieji po 
1940 m.

Prezidentas ir partijos vadas
N. Ceausescu pabrėžia reikalą 
krašte įvesti “socialistinį teisin
gumą”. Tai nėra tušti žodžiai, 
nes krašto Aukšč. Teismas nese
niai reabilitavo net 40 asmenų, 
po 1940 ar 1950 m. buvusių pas
merktų mirti ar nuteistų kalėji
mo bausmėmis.

Dar svarbesnis prezidento Ce
ausescu pareiškimas, kurio pa- 
pagrindinė mintis tokia: jis pats 
ir jo režimas norįs atsiriboti nuo 
praėjusio laikmečio ‘ klaidų”.

Kad Rumunija eina savitais ke
liais ir pirmoje eilėje užsienio 
politikos bare, liudija ir kovo 17 
d. rytų bloko 2 valandų viešas 
pasitarimas Budapešte. Ne kas 
kitas, bet Rumunija savo griežta 
laikysena užkirto kelią paskelbti, 
Maskvai pasiūlius, kom. Kinijos 
“agresijos” pasmerkimą.

V. A . j

Nixon su politikais, kariais Kalifornijoje
Prezidentas skrenda į Kaliforniją ir San elemente tarsis su ambasadorium Saigone Bun
keriu ir gen. Goodpasler, be to, savo patarėjais — Pasitarimai Vietnamo klausimu 
vyks sekmadienį.

Vietnamo klausimas 
Kalifornijos Saulėje

WASHINGTON. — Preziden
tas R. Nneonas šiandien trims 
dienoms skrenda į Kaliforniją. 
Pakeliui, kelioms valandoms nu
tūpęs Independence, Missouri 
valst., jis aplankys buvusį pre
zidentą H. Trumaną.

Ryt vakare iš Vietnamo at
skrenda JAV ambasadorius Sai
gone E. Bunker su gen. Andrew 
Goodpasteriu, neseniai paskir
tuoju JAV Atlanto sąjungos gim 
kluotų pajėgų vadu Europoje. 
Albu svečiai nuvyks į San ele
mente (apie 50 mylių į pietus 
nuo Los Angeles), kur Nixonas 
numato praleisti savaitgalį. Ten 
ir įvyks pasitarimai Vietnamo 
karo bei jo plėtros klausimais.

Prieš nuskrisdamas į San 
CHemente, prezidentas numato 
aplankyti Santa Barbaros pa
kraščius, prieš porą mėnesių nu 
kentėjusius nuo vandenyne iš
siliejusio žibalo.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

Paryžiuje
Vėl aštrūs abipusiai kaltinimai

PARYŽIUS. — Taikos pasi
tarimų posėdis Paryžiuje vakar 
vyko keturias valandas ir abi 
pusės nešykštėjo viena kitai ašt 
rių kaltinimų. Vietkongo atsto
vas pažymėjo, kad prez. Nixo- 
no paskelbtas “tinkamo atkir
čio” įspėjimas reiškiąs ne ką 
kita, kaip grasinimą dar labiau 
plėsti karinius veiksmus Viet
name.

Komunistai teigia, kad jų puo 
ūmai nepaprastai sėkmingi ir 
jų tikslas — “nubausti įsiveržė
lius ir išdavikus, tuo būdu at
sakant į prieš P. Vietnamo gy
ventojus nukreiptus teroro veik 
amus”. Esą, amerikiečiai Viet
name žūną beprasmiškai.

Reikalauja pasitraukti 
be sąlygų

Vietkongo ir Š. Vietnamo de
legatai vakar reikalavo: visi 
JAV ir jų sąjungininkų daliniai 
privalą iš Vietnamo pasitraukti 
“be jokių sąlygų” ir šis reikala
vimas esąs esminis pasitarimuo 
se.

JAV delegacijos pirm. H. C. 
Lodge komunistus kaltino, pažy 
mėdamas, kad dabartinė Waštr
io gton o vyriausybė, kaip tik 
priešingai, pasisakanti prieš 
veiksmų plėtimą. Tik komunis
tai atsakingi, smarkiai puolą, 
plečią veiksmus ir savo teroro 
puolimus nukreipią prieš nekal
tus civilinius gyventojus.

Maskva: britai esą
kolonialistais

Pasiųsta dar 300 
parašiutininkų

ANGUELLA. — Britų okupa
cija šioje 35 kv. mylių saloje 
Karibų jūroje tebevyksta — 
vakar papildomai į salą nuskrai 
dinta 300 britų parašiutininkų. 
Prezidento pareigas einąs Web- 
ster protestuoja ir vakar gy
ventojus skatino protestuoti. Jis 
neigia saloje turint įtakos JAV 
pogrindžio nusikaltėliams.

Kaip ir reikėjo tikėtis, so
vietų Tass kaltino britus: jie 
naudoją “patrankų dipiomati-

Pasitarimai
liesą ypatingai skubūs...

Pasitarimai Vietnamo klausi
mu prasidės sekmadienio rytą 
ir jie bus tęsiami lėktuve prezi
dentui popiet skrendant atgal į 
Washingtoną. Drauge su Nixo- 
nu į Kaliforniją skrenda valst. 
sekretorius W. Rogers ir kraš
to saugumo klausimais patarė
jas dr. H. Kdssinger.

B. Rūmų spaudos sekr. R.

v

Ženevoje
Prancūzijai pasiūlė grįžti
ŽENEVA, — Kanados dele

gacijos pirmininkas nusiginkla
vimo konferencijoje, George Ig- 
natjevas, vakar kreipėsi į JAV 
ir sovietų kraštų delegatus, juos

Gerard C. Smith, JAV delegaci
jos pirm. nusiginklavimo posė
džiuose Ženevoje.

kviesdamas skubiau tartis ato
minio nusiginklavimo klausimu. 
Jis dar pabrėžė reikalą greičiau 
patvirtinti atominio varžymo 
sutartį. Be to, Ignatjevas siūlė 
Prancūzijai vėl įsijungti į nu
siginklavimo darbus. Paryžius 
šioje konferencijoje nedalyvau
ja nuo 1962 m.

Rusų emigranto sūnus
Ignatjevas yra sūnus ruso, e- 

migravusio į Angliją bolševi
kų revoliucijos metu. Jis yra 
puikiai apvaldęs rusų, prancūzų 
ir anglų kalbas ir su juo vieno
dai skaitosi rusai ir Vakarų po
litikai.

Jo nuomone, atominio varžy
mo sutartis nebūsianti veiks
minga, sovietams ir amerikie
čiams nesustabdžius atominio 
ginklavimosi varžybų.

JAV delegacijos pirmininku 
Ženevos pasitarimuose yra G. 
C. Smith.

'• Bonnoje, susidūrus auto
mobiliams, neseniai žuvo vienas 
vyresniųjų sovietų žvalgybos 
pareigūnų Vokietijoje, Jurij Vo- 
roncov. Jis nuo 1966 m. ėjo so
vietų ambasados patarėjo, po
litiniame skyriuje, pareigas.

ją”, siekdami palaikyti kolonia
lizmą.

Ziegler teigia, kad ambasado
riaus ir generolo atvykimas į 
JAV ir pasitarimai su preziden
tu bei jo patarėjais nereiškia, 
jog aptarsiami klausimai ypa
tingai skubūs.

Vietname
Nemaži abiejų pusių nuostoliai

SAIGONAS. — JAV karinės 
vadovybės žiniomis, praėj. sa
vaitę P. Vietname žuvo 351 JA 
Valstybių karys. Tuo būdu, žu
vusių amerikiečių, per 10 mė
nesių, pernai Paryžiuje taikos 
pasitarimams prasidėjus, skai
čius bus pasiekęs 10.112. Per 
aštuonerius karo metus krito 
33.063 JAV kariai. Jei ir toliau 
kils žuvusių skaičius, tai šio mė
nesio pabaigoje Vietname žuvu
sių skaičius bus didesnis už Ko
rėjos karo metu kritusių skai
čių — 33.629.

Daugiau 4.000 žuvusių 
priešo vyrų

Praėjusią savaitę P. Vietna
me buvo sužeistas 1.401 ame
rikietis, gi P. Vietnamo vyrų 
žuvo 325.

JAV karinė vadovybė skelbia, 
kad praėjusią savaitę komunis
tų žuvo 4.137, gi nuo taikos pa
sitarimų pradžios kritusių prie
šo vyrų skaičius siekiąs 119. 
100, gi per 8 metus — net 465. 
479.

Vėl apšaudė Da Nang,
eilę basių ir miestų

Priešo puolimai vyksta jau 
27 dienos. Komunistai vėl ap
šaudė Da Nang, JAV marinų 
bazės būstinę. Be to, jie rake
tomis apšaudė apie 30 įvairių 
bazių ir krašto vietovių. Esama 
duomenų, kad priešas vengia 
susidurti su 10.000 JAV vyrų. 
Jų uždavinys — užkirsti priešui 
kelius pulti Saigoną.

Vakar paaiškėjo, kad 10.000 
vyrų priešpuolis sėkmingas — 
viena Š. Vietnamo divizija, bu
vusi 45 m. atstu nuo Saigono, 
buvo priversta pasitraukti at
gal, neatlaikiusi JAV dalinių 
bei tankų spaudimo.

Dvi lėktuvų nelaimes
NEW ORLEANS. — Lėktu

vas, skridęs iš Memphis ir nu
sileidęs New Orleans aerodro
me, sudužo. Žuvo 16 keleivių, 
11 sužeista. Keleiviai, daugiau
sia sportininkai, vyko į britų 
Hondūrą.

KAIRAS. — Asvan aerodro
me vakar sudužo Egipto ke
leivinis, sovietų gamybos H- 
jušin -18 lėktuvas. Iš 101 kelei
vio žuvo 92 maldininkai iš Me
kos. Tai viena stambiausių ne
laimių Egipte.

KALENDORIUS
Kovo 21 d.: šv. Benediktas, 

šv. Santucija, Nortautas, Sau
ga.

Kovo 22 d.: šv. Satuminas, 
šv. Kotryna, Linas, Gantė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
iš dalies saulėta, vėsiau, temp. 
sieks 40 ir daugiau 1. F., ryt — 
giedra, be pakitimų.

Saulė teka 5:53, leidžias 6:03.

Moderniųjų ginklų pavėsy

Kinai remia JAV-bes 
karine medžiaga -

teigia Maskva
Amerikiečiai kinų medžiagas 

naudoja Vietname?
MASKVA. — “Sovietskaja 

Rosi ja” laikraštis vakar paskel
bė iš Ceilono gautą pranešimą. 
Amerikiečiai kaltinami, iš Kom. 
Kinijos perką karines medžia
gas ir jas panaudoją Vietna
me... Esą, JAV 7-sis laivynas 
vykdęs sandėrius su slaptomis 
kinų firmomis Hong Konge, įsi-

Savižudybės plinta pasauly
Pusė milijono savižudybių per 

metus

New York — Pasaulio sveika
tos organizacija paskelbė, kad 

i vienos dienos metu pasauly nu
sižudo 1.000 žmonių — tai su
daro pusę milijono per metus. 
Agentūros žiniomis, aštuonis 
kartus daugiau bando nusižudy
ti.

Žinios paskelbtos brošiūroje, 
išleistoje Ženevoje ir New Yorke 
ir jos pavadinimas “Priemonės 
užkirsti kelią savižudybei.” Tei
giama, kad geriausia priemonė 
sustabdyti žmones nuo savižudy
bių, tai — jiems grasant nusi- 
žudysiant, su jais rimtai elgtis ir 
bandyti pakeisti jų nusistatymą.

Daug žudosi svetimšalių ir 
dauguma — vyrų

Bendrai, daugiau žudosi vy
riškos lyties asmenų, kaip mo
terų. Didžiausias nusižudymų 
skaičius pastebimas protiniai ne
sveikų tarpe, toliau — alkoholi
kų, išsiskyrusių, bedarbių, sveti
muose kraštuose gimusių, vieni
šų žmonių, išsiskyrusių tėvų vai
kų, universiteto studentų ir se
nesnio amžiaus žmonių eilėse.

JAV kariai - parašiutininkai nusileidžia Pietų Kopėjoje, kur vykdomi ka
riniai pratimai. Vos prieš 50 vai. jie buvo pakilę iš Fort Bragg, JAV-se 
ir įvykdė patį ilgiausią, 8.500 mylių, parašiutininkų permetimo žygį.

I S VISUR
• Britų naujasis ambasado

rius Washingtone, John Free- 
man, Baltuosiuose Rūmuose į- 
teikė kredencialus ir vėliau šil
tai kalbėjosi su prezidentu R. 
Nixonu.

• Šveicarijos vyriausybė pa
skyrė 1.16 mil. dol. Tarpt. Rau
donajam Kryžiui. Suma paskir
ta pagalbai Nigerijoje ir Biaf- 
roje.

gijęs įvairių prekių bei karinių 
medžiagų ir jas, pakrovęs į 15 
transportinių laivų, nukreipęs į 
Pietų Vietnamą.

Sovietų spauda praneša, kad 
rusų lėktuvai bei tankai šiomis 
dienomis veikia netoli abiejų 
kraštų ginkluotus susidūrimus 
sukėlusios Damanskio - Chenjao 

' salos.
A. Press žiniomis, salos srity 

paskutinėmis dienomis buvę ra
mu. Tačiau “Krasnaja Zviezda” 
dienrašty vakar pranešta, kad 
kinai užvakar apšaudę sovietų 
pasienio sargybas. Apšaudymas 
buvęs netrukus sustabdytas, gi 
šoviniai tepalietę upės ledą. Nie
ko nepranešta, ar rusai į apšau
dymą atsakę.

Senesnio amžiaus žmonės žu
dosi daugiau dėl fizinių ar psi
chinių negalavimų, socialinio 
vienišumo, mirus jų artimiesiem. 
Tuo tarpu studentų tarpe nusi
žudymo priežastys kitokios. Jas 
lemia asmeniniai ar šeimyniniai 
surnetimai, čia įskaitant meilės 
pergyvenimus ar šeimos nesuta
rimus.

Kokie nusižudymų būdai?

Nusižudymų priemonės pa
sauly labai įvairios. Čia lemia ir 
turimos priemonės ir... mada. Pa 
vyzdžiui, Nigerijoje žmonės ka
riasi, Brazilijoje — apsinuodyja, 
D. Britanijoje ar Airijoje — žu
dosi dujomis. JAV-se populiarus 
nusižudymo būdas, vyrų tarpe— 
nusišovimas, o moterų eilėse — 
apsinuodijimas.

Daugiausia — Vengrijoje, 
mažiausia — Italijoje

Pagal paskirus kraštus, di
džiausias nusižudymų skaičius— 
Vengrijoje, kur 10.000 gyvento
jų atitenka 33.9 nusižudymai. 
Mažiausias nusižudymų skaičius 
Italijoje, vos 7.1 — 100.000 gy
ventojų.



DRAUGAS, penktadienis, 1959 m. kovo mėn. 21 d.

Redeguoja J. ŠOLICNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60626
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IX-SIS STALO TENISININKŲ 

“DEŠIMTUKO TURNYRAS”
ŠALFASS-gos Stalo teniso ko

miteto pavedimu skelbiame, kad 
IX-sis tradicinis stalo tenisistų 
“Dešimtuko turnyras” įvyks 5. 
m. .balandžio 12 d. Chicagoj. Tur 
nyrą rengia SALFASS-gos Stalo 
teniso komitetas. Šis turnyras tu
rėjo įvykti 1968 m. gruodžio 14- 
15 d. Clevelande, tačiau buvo a- 
tidėtas dėl nepakankamo daly
vių slęaičiąvs. .
i Turnyrą^ vykdomas tik vyrų 
klasėje, taškų sistema (“Roųad 
Robin”), t.y. žaidžiant kiekvie- 
nas prieš kiekvieną. , , .

jur/iyre dalyvauti, Stalo k-to 
p^rėfJymu, yra kvięčiami šie mū
sų iškilieji žaidėjai: iš Toronto 
— E. Vaičekauskas, J. Nešukai- 
tis, E. Zabiela, O. Rautinš ir A. 
i^rąšąųskas; iš Hamiltpno — Z. 
Stanaitis; iš Clevelando .— (įr. 
A. Nasvytis, J. Nasvytis, V. Nas
vytis ir A. Nasvytis, jr,; iš New 
Turko.— Pr. Gvildys, iš Chica
gos — Jonas Kavaliauskas, Juo
zas Kavaliauskas, Rimas Kava
liauskas, A. Genčius, J. Šoliū- 
nas, B. Žemaitis ir V. Grybaus
kas.

Turnyras vyks Logan Sąuare 
Table Tennis Club (3-čias aukš 
tas), 2047 N. Mihvaukee Avė., 
( 1 ir pusė bloko į vakarus nuo 
Western Avė.,) Chicago, III. Te- 
lefąnąs: 489-0363.

Turnyro pradžia — 12 yal. 
Chicagos..laikų., Dalyvių registra- 
viųiąsis nuo 11 vai. Dalyvių re
gistracija atliekama pąs turnyro 
vadovą Benių Žemaitį, iki ba- 
ląųęjžįo 4 d. (pagal pašto ants
paudą), šiuo adresu: Mr. B, Že
maitis, 3315 West 65-th Place, 
Chicago, III. 60629. Telefonas: 
(312)-776-8227.

Šiame pranešime neišvardinti 
žąįdėjai . bei išvardinti žaidėjai, 
tačiau iki š.m. kovo 17 d. nega
vusieji pakvietimų, norintieji tur 
nyre dalyvauti, prašomi kreiptis 
į turnyro vadovą išsiaiškinimui 
dėl dalyvavimo galimybių.

Turnyro laimėtojui teks Pa
saulių Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos Clevelando 
skyriaus pereinamoji taurė, įstei 
gta 1960 m. Pereito tumyrb lai
mėtojas yra Pranas Gvildys iš 
Nevv Yorko. Vienkartinės dova
nos skiriamos pirmų 3-jų vietų 
laimėtojams.

Patvirtintas ŠALFASS-gos stalo 
teniso komitetas

ŠALFASS-gos Stalo teniso va
dovui B. Žemaičiui pristačius, 
nuo šio biuletenio paskelbimo 
dienos, yra tvirtinamas ŠALFASS 
-gos Stalo teniso komitetas šios 
sudėties: Benius Žemaitis, k-to 
vadovas ir atstovas Vid. Vakarų

Rytų

sporto apygardai, 3315 W. 65-th 
PI., Chicago, III. 60629. (Tel. 
(312)-776-8227. .

Jonas Nešukaitis, narys Kana-, 
dos sporto apygardai, 255 Silver 
Birch Avė., Toronto, Ont. Telef. 
(416)-QX-l-7798.

Pranas Gvildys* nary?
apygardai, 95 \yheeling Avė., 
Staten Island, N.Y. 10309. Telef. 
(212)-356-7871 namų; (212)— 
344.4400 Ext. 8892 darbo.

Visais bendrais stalo teniso rei 
kalais prašome kreiptis į k-to va
dovą B. Žemaitį, o lokaliniais j— 
į atatinkamos sporto apygardos 
atstovą.

Naujam komitetui linkime sek 
mės ir kartu išreiškiame nau
jam vadovui pagyrimą už greitą 
ir pavyzdingą akciją pašlijusiems 
stalo teniso reikalams sutvar
kyti.

Centro Valdyba

LITUANICA —MACCABEE 
2:1

Lituanica nesunkiai, nors pa
siekta pasekmė 2:1 to ir nerodo, 
įveikė žydų Maccabee. Rungty-

1 kestis yra 3.50 dol. asmeniui. Mo
kestis sumokamas vietoje prieš 
turnyro pradžią ir iš anksto pa
siųsti nereikalinga.

Turnyras bus pravestas bazuo- 
jantis USTTA taisyklėmis. Bus 
žaidžiama taškų sistema. Ra
tų skaičius priklausys nuo daly
vių skaičiaus. Vietos išvedamos 
pagal pasiektų laimėjimų skai
čių. Lygiųjų atveju — dėl pir
mos vietos —- visi paliestieji žai
dėjai peržaidžia “vieno minuso 
sistema”' (single elimination),

’ęlėl tolimesnių vietų — bus vą- 
I dovaujamasi ( geresniu setų ar, 
eventualiai, punktų santykiu.

Turnyre bus vartojami Barna 
kamuoliukai.

Po keturių įtempto darbo valandų Alvudo Vaikų teatro studijoje svei- t v, 1 »
ku, lietuvišku maistu (Marijos Bosienės paruoštu. Jonės Bružienės pa- Dešimtuko turnyro rezulta-; 
teiktų) stiprinasi vaikučiai — aktoriai, jų mamytės su tėveliais bei tai bus įtraukti į ŠALFASS-gos 
baletin. S. Vėlbasis su Jonu Ilčiuku. vaidinančiu Meškiną šį sekmadienį 1968-69 m. sezono žaidėjų įver- 
Jaunimo centre, Alvudo Vaikų teatro statomuose “Du broliukai“. tjnima (ranking) apskaičiavimą.

Klupai prašomi paraginti sa
vų pakviestuosius žaidėjus daly
vauti. ,.v , ,

Šis pranešimas siunčiamas ir 
visiems pakviestiems žaidėjams.

Centro valdyba

jėga turi nusileisti technikai.
— Liųns, pavirtę į paprastas

kates, Hanson parke bandys įsi
kabinti į ukrainiečių Wings.

JJ

UŽSAKYTOS NAUJOS 
UNIFORMOS

Juozas Naujokaitis, baldų per- 
kraustytojąs, Lituanicos futbolo 
klubo jaunučių ir mažiukų ko
mandų uniformų įsigijimui da
vė 100 dol.

Jąunučiųs treniruos medicin. 
studentus Julius Ringus, o ma
žiukus studentai Rimas Galėnas 
ir Kęst. Kaveckas. Jie visi žai
džia Illinois universiteto koman 
doje.

KREPŠINIS CHICAGOJE 
nių taškai laimėtojams neužskai Šį savaitgalį Chicaga gyvens 
tyti, nes neatvyko ųficialus, teisė-Jlietuviško krepšinio svaigulyje, 
jas. Sužaistos draugiškos rungty-j] Štai šeštadienį, kovo 22 d. prasi 
nės, kurias pravedė K. Baltramo-
nas, G. Bielskus ir K, Kaveckas.
Pirmenybių ratui pasibaigus teks 
vėl susitikti.

Įvarčius, ąbu išskirtinai pui
kius, įmušė H. Jeųigas ip M. Mi
kalauskas. Komanda momentais 
žybtelėjo tikra žaidimo klasp, kas 
duoda vilčių tikėti,, kad ateityje 
gępėsiiųės visą pusantros valan
dos puikiu žaidimu. Bandyta į-t 
vairių kombinacijų sąstatas mėgi 
nant 15 žaidėjų. Kai šį sekma
dienį vyks į .Peorią, ar besusi- 
rinks vienuolika?

ŠIO SĘKMADJENIO ,
RUNGTYNIŲ APŽVALGA

— Lituanica viešės Pęorįa 
mieste. Klubo menininkai išvyks 
tantiems parūpino plakatą su į- 
tašu: ‘Priešas nežinomas. Look 
out”. .
, — Cnjatans, Cąjlumet pąrke, 
prie ežero, pasitiks Mąęcabee ne 
su gėlėmis, bet su įvarčiais.

— Lightning su Wisla broliš
kai pasikeiksnos Ryan Woods 
aikštėje, kur šeimininkai nębro- 
liškai pasiglemš pirmenybių taš 
kus.

ideda Jaunių krepšinio pirmeny
bės. Pradžia -— 9.30 vai. ryto. 
Žaidžiama Marąuette Park spor
to salėje (Marąuette Rd. ir S. Ke
dzie Str.).

Sekmadienį, kovo 23 d., bus 
jaunių pirmenybių baigmė. Pra
džią 2:30 vai. po pietų.

Pastebėta, jog pirmenybėse da 
lyvąuja net dvylika jaunių ko
mandų (Cicero Ateitis, Chicagos 
Neris, Lituanica, Cicero Vėtra ir 
Žaibas).

Sekmadienį taip pat bus ir 
Marąuette Parko vyrų krepšinio 
lygus persižaidimai dėl pirmos 
vietos.

Žaidžia: 12:30 — Lituanica— 
Redmeen, 1:30 — Neris — Blue 
Chips.

P.S. Vyrų krepšinio apygardi- 
nės pirmenybės įvyks Chicagoje' 
kovo 29-30 dienomis.

PAPILDOMOS 
INFORMACIJOS IX-jo 
STALO TENISININKU

“DEŠIMTUKO TURNYRO’ 
REIKALU

Siunčiame mūsų informacinį 
biuletenį Nr. 25, IX-jo, Stalo te-

Stendą Benvynę, Morton £*“ ^tuko turnyro reikalu. 
, , . .į Fadangi inf. biuletenis skirtashigh school kieme, mokysis iš A- 

dria komandos kaip reikia futbo
lą žaisti. Už pamokas mokytojas 
pasiims taškus.

— Youths Calumet parke, žai 
sdami prieš Spartą, įsitikins, kad
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rus. Redakcija už skelbimų 
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nuomoųe klube yra žaidėjų, ku
riuos vertėtų į tokį turnyrą pa
kviesi,, tačiau jie nebuvo pakvies 
ti, prašome neatidėliojant kreip
tis j B. Žemaitį.

Visi turnyro dalyviai privalo 
būti atlikę 1969 m. .ŠALFASS-gos 
metinę nario registraciją. Even
tualiu atveju, neatlikusieji priva
lės tai padaryti vietoje, prieš tur
nyro pradžią. Jokiu atveju meti
nės registracijos neallikusiems 
žaidėjams nebus leidžiama daly
vauti.

Turnyro dalyvio pradmės mo-

Tel. ofiso HE 4-6849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71at Street 
Yal.: pirui., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik
susitarus.

Did your Mother 
take you for 

your lašt 
checkup?

VVhat ią it about grown- 
ups? Don’t they know 
annual checkups are tha 
first line of defensa 
against cancer? It’s nice 
to find out you’re as 
healthy as you feel. Sea 
your doctor. You’ll find 
that peace of mind beats 
lollipops any day!

Rei p yourself with a 
checkup. And others with 
a check.

American 
Cancer 
Society f.
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIII

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 5lst Street
Valandos: antradieniais, penstadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Llgonlat priimami' pagal sueita rimą
Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
TėL — GR 6-2400 

Vai. pagal susi tar liną: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6.9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJA3 IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligoe 
2454 VVeet 7Ist Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai kasdien »—11 ryte lr 4--• » v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
: . Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“eontact lenses’’.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

O*. 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPGOIALVBfi — NĖR V V IR EMoonvess liros 
Cravvford Medical Building 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 _ Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25. Elgin, Illinois

Ofisas 3148 West 63rd Street
TeL: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Plaoe
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S; tvo- 
čiad tentais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest SSrd Street 
Kampas 68-člos ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. lr kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

fterid. tet VVAlbrook 5-3048

0r7‘k.tg7baU)kas
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulasld Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
lei neatalllepin, skambinti HU 8-8287

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų ligos

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA lAKŠEVieiUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v„ 
šešt nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA S-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
lkl 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0.7866; Namų 925-7907

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. lkl 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPKO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2200 ofiso lr rezidencijos*
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730

DR. ALDONA SIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl.

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 889-1071 

Vizitai pagal susitarimą

— Iganas Žalys iš Montrealio, 
1959 m. laimėjo didįjį JAV kores
pondentinį turnyrą “Golden 
Knights” ir tapo pirmuoju iš vi
sos Kanados šachmatininkų, pa
siekusių tokio laimėjimo. Dabar 
jis lošia 1966 m. Golden K. fi
nalinėj grupėj, t.y. 3-čiam ra
te. I ir II ratus jis baigė su 5:1 
ir 6.0. 1967 ir 1968 m. turny
rų I ratą baigė [.abu kartu po 
6:0. 1967 m. G.K. II rate turi 
3:0, kitos partijos tebėra nebaig
tos. Taigi, varosi puikiai.

— Kązys Škėma, buv. Michi
gano meisteris, šiuo metu nebe
matomą? šachmatų turnyruose, 
matomai, sveikata yra priežasti
mi. ,!

— Šį savaitgalį, kovo 22-23, 
prabangiam Sherman House vieš 
buty yra baigiamos Chicagos ša
chmatų pirmenybės, pradėtos 
praeitą savaitgalį. Jose dalyvauja 
žymusis mūsų meisteris Povilas

Tautvaišas Lr kiti lietuviai. Ko
vo pradžioje Tautvaišas puikiai 
pasirodė Ann Arbor turnyre, bai 
gdamas jį antruoju, pakrovęs 
tiek taškų jciek ir nugalėtojas W. 
Martz iš,Milwaukęe.

— Estijos tarptąutiniąm tur
nyre “Tąlinas 1969”,, pirmauja 
estas Nejus, priešaky Sovietų di- 
dmeistęrio Šteino ir kitų.

— M.I.T. Šulas Carl Wagner 
laimėjo Stųrgies atrpinimo tur
nyrą Bostone, kovo 14-16 d., pa
krovęs 5:0 taškų. 2. Harrington 
4,5, sekė A. Keyes, J, Gurdo ir D. 
Scheffer, surinkę po 4 tš. Daly
vių buvo 62. ,

—- “Talino 1969” tarp. tumy 
rą laimėjo didmeįsteris L. Štei
nas (Lvovas), surinkę? 10,5 tš. 
Antrą, vietą pasidalijo. Estijos di- 
dmeisteris P. Keresas .ir Ivas Nė
jus po 9 tš. Nėjus įvykdė did- 
meisterio normą.

daugiau spaudai, duodame čia 
papildomas techniškas informa
cijas:

Inf. biuletenyje Nr. 25 išvar
dintiems kviečiamiems žaidėjam 
yra išsiuntinėjami asmeniški pa
kvietimai. Jei kieno adresai neži
nomi, kvietimai siunčiami per 
klubą. Kviestinius žaidėjus atrin 
ko ŠALFASS-gos Stalo teniso k- 
tas ir centro valdyba sutiko at

likti technišką darbą. Jei tamstų

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

j Tecoluta vietovėje, Meksikoj, iš jūros išplauta milžiniš ka iltis, 10 pėdų ilgio. Manoma, kad ji yra dinozauro, 
Kazys Merkis ’ kuris prieš amžius įšalo Arktikos leduose.

Ofiso lr bato tel. OIjymple 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllance 5-1811
DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 11-8 vaJ. p.p., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso Ir bato OLympic 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KCD1KIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STfi 

MED,UAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. teL 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 
Prllmln6Ja tik susitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel REUance 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0817 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.n
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr cliirurgija
Ofisas 2760 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—18 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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LAISVINIMO KADRUS 

TELKIANT

BELGRADAS KALTINA MASKVĄ
Jugoslavijos kompartijos suvažiavime posūkis į demokra-^ią

Žvelgiant į Lietuvos laisvi
nimo veiksnius, matome, kad 
Vlikas savo užnugaryje turi 
organizuotas politines, kitas 
ideologines ar regionalines gru 
peš. Altas ir Lietuvių bendruo 
menė yra suorganizavę savo 
padalinius regionaliniu būdu 
— pagal vietoves. Tai naudin
ga palaikant ryžį su mūsų gau 
šia išeivija, organizuojant pa
rengimus ar kitokią akciją.

Tačiau platesniam, pilnes- 
niam veikimui to nepakanka. 
Yra reikalingas tikslesnis ry
šys ir su profesinėmis grupė
mis. Būna atsitikimų, kada ko
kią nors idėją reikia pravesti 
amerikiečių spaudoje. Jeigu 
mes turėtume sąrašus lietuvių, 
dirbančių amerikiečių redakci
jose, jau tai būtų gera pagal
ba.

Būna atsitikimai, kada mes 
norime kokią pavergtoms tau
toms palankesnę idėją daugiau 
išryškinti busimuosiuose JAV 
intelektualuose .pravesti kokią 
akciją universitetuose. Čia bū
tų reikalingas tampresnis ry
šys su mūsiškiais profesūros 
nariais, ypač, kad ju talka kul 
tūrinėie ir visuomeninėje veik
loje gali būti labai naudinga.

*
Dėl viso to būtų svarbu su

daryti sąrašus, kartotekas į- 
vairių vietinių ir naujai atvy
kusių lietuvių pagal svarbes
nes, įtakingesnes profesijas. 
Tos profesijos, kurios leidžia 
savo periodinius žurnalus, to
kios rūšies kartotekas jau tu
ri neblogai paruoštas. Pvz. ne
blogai vra suregistruoti lietu
viai gydytojai. Taip pat turi
mi gana pilni sąrašai su adre
sais lietuvių kunigų ir net 1966 
metais buvo išleistas specialus 
leidinys — Elenehus, duodas 
lietuvių kunigu pavardes ad- 
rosus ir t. t. Kai kas iau čia 
bus pasikeitė, bet pagrinde — 
tai vertingas dokumentas.

Lietuvių profesorių drau sri - 
ja turėtu sudaryti kaip gali
ma pilnesnę kartoteka tu lietu
vių, kurie jau vra jsiiunge i 
universitetų, kolegijų štabus. 
Lietuviu mokytojų saiunga tu
rėtu pasirūpinti sudaryti pilną 
sąrašą tų mūsų pedagogu, ku
rie dirba JAV pradžios mokvk 
lose ir aukštesnėse (gimnazi
jose) . Teisininkų draugijos, ku 
rių vien Chicagoj turime net 
dvi, galėtų sudaryti kartote
kas Amerikos lietuvių ir nau
jųjų ateivių advokatų, teisėjų 
ir kitų teisinės srities parei
gūnų. Mūsų karių ir šaulių 
organizacijos, bendrai veikda
mos, gulėtų sudaryti kartote
ką lietuvių karininkų JAV pės
tininkuose, aviacijoje, marinuo 
se. Čia dar galėtų būti užves
ta antra kartoteka — žuvusių 
lietuvių įvairiuose frontuose. 
Tai ne tik istoriniu atžvilgiu 
galės būti naudinga, bet ir po
litiniu, parodant, kad lietuviai, 
net kraujo aukos duoklę duo

Spaudoj ir gyvenime
PRIVERSTINIS ALKOHOLIKŲ 

GYDYMAS

Vilniuje leidžiamas iliustruotas 
nalas “Švyturys” Nr. 4 informuo- 
jog Lietuvoje šiuo metu veikia 
1966 m. paskelbtas įsakas, kad 

ktybiniams girtuokliams (alko- 
ikams), kurie, nežiūrint jiems 
ytų visuomeninio arba adminis- 
:inio poveikio priemonių, siste- 
tingai piktnaudžiauja svaigina- 
isiais gėrimais, pažeidinėja dar- 
drausmę, viešąją tvarką ir so- 
inio bendro gyvenimo taisykles, 
idies teismo nutarimu taikomos 
verstinio gydymo ir darbinio; 
auklėjimo priemonės gydymo — 
bo profilaktoriume nuo šešių 
nėšių iki vienerių metų. Atski- 
i atvejais įsakas numato privers- 
i ambulatorinį gydymą. Yra dar 
nas įsakas, pagal kurį vairuoto

dami, atlieka savo pareigas ir 
tautai, kurios nariai lieja krau
ją už kitų tautų laisvę, yra pa
grindo pačiai laisvės susišauk
ti.

Mūsų gailestingųjų seserų 
draugijos galėtų vesti pilnes
nes kartotekas lietuvaičių ir 
lietuvių, dirbančių ligoninių 
mediciniškame personale, įi
mant ir laboratorijų tarnau
tojus, gal ir farmacininkus. 
Taip pat būtų svarbu sudary
ti kaip galima pilnesnes kar
totekas lietuvių inžinierių, ar
chitektų, chemikų ir kitų tech
niškųjų mokslų atstovu. Turi
me gerai veikiančią inžinierių 
ir architektų draugiją ir tas 
reikalas galėtų įeiti į jos už
davinių skaičių.

Mūsų dailininkų draugijos, 
gal net palaikydamos rvši sa
vo tarne, salėtu sudaryti są
rašus lietuvių dailininku ir ko
mercinio meno atstovų. Scenos 
darbuotojų sąjunga sudarytų 
kartoteką scenos, filmų, tele
vizijos aktorių, gal būt, įjun
giant ir lietuvius radijo tarnau 
tojus.

Sudarius tokias kartotekas, 
vienas jų egzempliorius pasi
liktų tos draugijos būstinėje, 
o kitas egzempliorius būtų į- 
teiktas Lietuvių bendruomenės 
centrui. Ir tai būtų ne tik 
reikšminga medžiaga mūsų iš
eivijos kultūros istorijai, bet 
taip pat labai naudinga kar
toteka dabarties uždaviniams 
vykdyti. Šių profesijų žmonės 
ne tik galėtų būti naudingi jų 
savoje srityje, bet ir kartais 
finansinę paramą telkiant. Dau 
gumoje šie profesionalai yra 
ir labiau pasiturintieji. Jie y- 
ra džentęlmenai. Su gavo pa
žįstamais nueiti į gerą resto
raną ir taip besivaišinant pa
kloti porą dešimkių jiems leng 
vas ir savaime suprantamas 
reikalas. Bet, išryškinus reika
lą, jie galėtų parodyti panašų 
dosnumą ir “Lituanus” ar kito 
kurio degančio kultūrinio, pat
riotinio reikalo rėmimui.

*
Be to, turint jų sąrašus, L. 

bendr-nei būtų lengviau pri
siprašyti ir kultūrinės talkos 
— ar tai straipsni kada paruo
šiant, ar kokioj delegacijoj da
lyvaujant, ar kontaktą su ku
riuo žurnalu palaikant ar Lie
tuvos reikalą iškeliant savo 
profesijos amerikiečių organi
zacijoje. Susidarytų daug gali
mybių, kad tik po ranka būtų 
suregistruoti tų pajėgių žmo
nių kadrai.

Reikalas čia aiškus, tik. su
prantama, vien jo suminėsimas 
spaudoje dar neatneš pilnų re
zultatų. Konkretesnių laimėsi
mų būtų galima susilaukti, jei
L. bendruomenės centras krei 
ptųsi į atitinkamų centrinių 
organizacijų vadovybes, išdės
tydamas raštu ir prie prosros 
primindamas žodžiu. J. Pr.

jams atimamos teisės nuo 6 mėne
sių iki vienerių metų, jei jie va
žiuoja išgėrę. Su girtais vairuoto
jais kovojame griežtai ir nuosek
liai”.
Toliau straipsnyje reiškiama min

tis, kad šios priemonės dar nėra pa
kankamos, nes jos apima tik tuos 
girtaujančius, kurie kelia skanda
lus, ardo darbo drausmę. Gėrimasi 
Kanadoje ir eilėje kitų valstybių 
esančiais įstatymais, pagl kuriuos 
girtaujantieji tėvai yra baudžiami 
už vaikams duodamą blogą pavyz
dį.

Straipsnyje apgailestaujama, kad 
neturima pakankamo skaičiaus įs
taigų alkoholikams gydyti.

Į. Žvilb.

Tito - Josif Broz saulė leidžia
si. Jam daug ką galima prikiš
ti. Jis pasižymėjo prisitaikymu 
Praėjusio karo kovų metais jis 
rado šnektą su Anglijos monar
chija, g'avo iŠ jos paramą savo 
monarchui nuversti ir įgyven
dinti maskvinio sukirpimo sant
varkai. Vėliau maskvinę sant 
varką pertvarkė, lopė, pritaikė 
vietos sąlygoms, iki buvo su
griauti jos esminiai pagrindai, 
Ilgą tarpsnį jis naudojosi pro
letariato diktatūra kraštui val
dyti. Kolektyviniuose žemės ū- 
kiuose, pramonės įmonėse jis 
rėmė darbininkų savivaldą ne' 
va valstybės įtakai mažinti. Nau 
jasis bandymas nepasižymėjo 
sėkme. Kraštas pergyveno ne 
mažą ūkinį sunkmetį. Tito pro. 
letariato diktatūra ėmė svyruo
ti. Jugoslavijos tautos reikalavo 
didesnių teisių. Serbų įtaka ap

j karpyta.
Nesutarimai su Masina

1948 m. Belgrade įkurtajame 
kominforme neilgai dalyvavo 

i Jugoslavija. Tarp Stalino ir Ti
to iškilus nesutarimams, Jugos 
lavija buvo iš organizacijos pa
šalinta. 1958 m. pasireiškęs ide
ologinis nesutarimas netrukus 
palietė svarbiausias sritis. Mas
kva bandė Belgradą politiškai 
spausti ir rėmė Bulgariją Ma
kedonijos byloje. Jugoslavija at
kirto Sovietams. Ji atsisakė da
lyvauti Maskvos vadovaujamų 
komparti jų pasitarimuose, ben
drauti ūkiškai ir įsijungti Var
šuvos karinėn santarvėn.

Tito, Maskvos mokinys, ne 
kartą darė klaidas rusų politi
ką aptardamas. Prieš pat Čeko
slovakijos užėmimą jis skelbė: 
Sovietai neroadarys didžiausios 
klaidos karinė^jėga užimdami 
Čekoslovakiją, ši klaida dar la
biau paaštrino kraštų santy
kius. Tito ėmė atvirai pulti So
vietų politinę vadovybę ir kal
tinti imperializmu.

Kompartijos suvažiavimas 
Belgrade

Praėjusią savaitę vykęs Ju
goslavijos devintasis komparti
jos suvažiavimas pasižymėjo 
nauju posūkiu. Belgrado profe
sinių sąjungų rūmai buvo pa
puošti raudonomis vėliavomis 
su plaktuko ir piautuvo ženk
lais. Suvažiavime dalyvavo Eu
ropos kraštų soteialistai, imtinai 
Ped. Vokietijos S.P.D.

Valdančios kompartijos, iš
skyrus Rumuniją, nepasiuntė 
atstovų į Belgrado suvažiavimą. 
Emil Badnaras, praėjusiais me
tais suardęs Budapešte paruo
šiamąjį kompartijų suvažiavi
mą, atstovavo rumunams. Bul
garija, nežiūrint nesutarimo 
dėl Makedonijos, buvo sutikusi 
dalyvauti kompartijos suvažia
vime Belgrade. Ne tik Čekoslo- 
vakiia. bet ir Vengrija ruošėsi

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDA VAS 

Iš anglu kalbos vertė Al. Baronas

44
— Vytautai, tu šiandien klysti. Aš patikinu, vieną 

dieną Anglija taps badaujančia sala. Ir dar viena ma
no intuicija. Karalius yra paskutinis Anglijoj, kadangi 
Dievas pradės jį bausti labai greit. Mūsų maldos ir aša 
ros pasieks Dangų ir Dievo teisingumą.

— Tu nesi logiškas, Boleslavai. Neužmiršk, kad da 
bartinis karalius turi dvi dukras. Jos Ištekės ir kurią die
ną turės sūnų. Taip karūna ir bus vėl išgelbėta.

— Su tuo aš sutinku. Gal būt, tos princesės turės 
sūnų, gal būt, penketą ar dešimt, bet jie niekada ne
paveldės karūnos. Tai yra mano pranašystė. Iš antros 
pusės, bus tokių juodų Anglijai dienų, kad visi iš jos 
bėgs, kaip iš skęstančio laivo. Bet aš matau dar bloges
nių dienų Anglijai. Dievas totaliai sunaikins tą salą ir 
ji nuo išdidumo scenos nužengs žemyn. Taip, Vytautai, 
Anglija bus sunaikinta už savo nuodėmes ir nusikal
timus. Tu žinai, kad yra amžina teisė, kuri sako, kad 
kiekvienas nusikaltimas anksčiau ar vėliau bus atmokė
tas.

Jie pasuko skersai aikštę.
— Boleslavai, niekas žemėje nėra be nuodėmės.

GEDIMINAS GALVA

į suvažiavimą. Varšuvos san
tarvės kraštuose svyravimas vy 
ko dėl Maskvos kaltės.

Sovietų kompartija apsispren 
dė tik tris dienas prieš suva
žiavimą jame nedalyvauti. Pra
džioje rusai norėjo padaryti nuo 
laidą kalbai užmegsti. Maskva 
staiga nuomonę pakeitė ir už
draudė Varšuvos kraštams Bel
grado suvažiavime dalyvauti.

Kas paveikė Maskvą? Galėjo 
turėti įtakos “klaidatikio” Tito 
nuolatinis Sovietų puolimas ir 
kaltinimas rusų kompartijos, 
kad ji išdavusi socializmą, besi
vaikydama laikinų valstybės 
reaiklų ir užsienio politikos sie
kimų. Galimas dalykas, kad di
desnės įtakos turėjo Jugosla’vi- 
ios kompartijos naujoji kom
partijos programa, pripažįstan
ti mažumos balsą if siekimus 
įgyvendinti demokratiją kom ■ 
partijoje.

lito puola Maskvą
Sergej Kovaliovas “Pravdoje” 

įrodinėjo, kad mažesnieji kraš
tai turi atsisakyti dalies laisvės 
socializmo labui. Šiuos sampro
tavimus L. I. Brežnevas pakar
tojo praėjusį lapkričio mėnesį 
įvykusiame lenkų darbo partijos 
suvažiavime. Susiaurintas vals
tybės suverenumas sukėlė ne
rimą ypač Rumunijoje ir Jugos
lavijoje. Jugoslavijos komparti
jos centrinis komitetas pasmer
kė susiaurintą suverenumą “sie
kti aukštesnių, tikslų”, nes jis 
daro žalą taikai ir socializmui.

Tito aštriai puolė Sovietų ka
rinį žygį Čekoslovakijoje ir at
metė naująją sovietinę suvere
numo teoriją: “Mes nepripa žįs- 
tame valstybės nepriklausomy- I 
bės, jos suverenumo varžymo , 
ir samprotavfrAį, kuriais Mask

Sritys Vietname, kur šiomis dienomis vyksta smarkios kovos

va nori šį žygį pagrįsti”.
Vidinis persitvarkymas

Nusilpusi Jugoslavijos kom
partija ir toliau vairuos kraš
tui. Demokratija pripažįstama 
tik kompartijoje. Didesne įta
ka naudosis darbininkų sąjun
gos, žemdirbių organizacijos ir 
jaunimas, tačiau turės paklusti 
kompartijai. Jokia politinė or
ganizacija negalės veikti šalia 
kompartijos. “Centralizuota de
mokratija” ir toliau lieka. Par
tijos organizacija pertvarkyta. 
Centrinis komitetas panaikin
tas.

šešioms respublikoms ir 
dviems autonominiams kraš
tams suteikiamos platesnės tei
sės kraštus valdyti.

Nauju ministeriu pirmininku 
paskirtas slovėnas Mitja Ribieic, 
reformų šalininkas, Tito sukur
tos santvarkos kritikas. Tiki
masi, kad energingas, 49 metų, 
naujasis ministeris įvykdys bū
tinas reformas krašte.

Tito tebevadovauja valstybe’ 
ir partijos vykdomajam 11 as
menų komitetui, nors šiame 
kompartijos suvažiavime rastas 
sprendimas jam pakeisti.

Jugoslavija, susikirtus su Mas 
kva, verčiama su vakariečiais 
bendrauti, mažais žingsniais per 
sitvarkyti ir siekti vakarietiškos 
pažangos.

KATALIKAI PABĖGĖLIAI
Virš 60,000 Vietnamo katali

kų, priverstų palikti savo tė
vynę šiaurės Vietname, surado 
prieglaudą kaimyninėje Kam- 
bodijos valstijoje, kurios 7 mi
lijonai gyventojų daugumoje 
yra Buddos tikėjimo išpažinėjai. 
Kambodijos katalikų dvasiniais 
reikalais šiuo metu rūpinasi 70 
katalikų kunigų, daugiausiai ki
lusių iš Europos kraštų.

Kiekvienas mūsų žengia į klaidų ir paklydimų tamsą. 
Aš , tu, Anglija, Amerika.

— Ne, ne Amerika, — Boleslavas pertraukė ir su
stojo vidury aikštės. — Kalbant apie Ameriką, aš tu
riu jai simpatijų, nes ji ne visada galvoja nepriklauso
mai. Kartais ji atrodo kaip užhipnotizuota. Aš galiu ma
tyti iš anksto, kad, jei Amerika pasiliks glaudžiuose 
santykiuose su Anglija ir Rusija, tai ir jai ateis tamsios 
dienos. Tada ir Amerikos vaikai bus kankinami ir žu
domi. Raudonieji tą patį darys ir jiems, ką jie šiandien 
daro lenkams, lietuviams ir kitiems. Tie, kurie bendra
darbiauja su Anglija, kviečiasi bausmę. Mes bendradar
biavome su Anglija 1939 m. ir buvome sunaikinti.

— Bbleslavai, tu šiandien nervingas ir pesimistiškai 
nusiteikęs, — pasakė ramiai Vytautas.

— Ne, Vytautai, priešingai. Šiandien aš esu labai 
laimingas ir pirmą kartą esu pilnas pasitikėjimo. Tu 
nežinai, aš šiandien gavau iš savo motinos laišką. Ji te
bėra gyva.

— Ar tikrai, Boleslavai? Sveikinu. Tai puiku.
— Ačiū Vytautai. Todėl šiandien aš esu laimin

gas. Motina gyvena netoli Varšuvos. Jos laiškas atėjo per 
daugelį stovyklų ir per keletą savaičių pasiekė mane. 
Ji neparašė daug, nes Lenkijoj yra griežtas režimas, bet 
aš supratau, kad ji gyvena labai vargingai. Mano varg
šė motina. Ji rašo, kad kiekvieną dieną ir naktį už ma-| 
ne meldžiasi ir rūpinasi mano Sveikata. Aš galvoju, kad; 
dar prieš žiemą grįšiu į Lenkiją.

— Boleslavai, aš laimingas taip pat ir viską apie tai 
papasakosiu mamai ir Mildai.

— Žiūrėk, Vytautai, užeiname valandėlei į palė

SOVIETAI NORI KONSULATO 
AMERIKOJE

Bet prezidentas bijo prarasti pasitikėjimą 

ST. DAUNYS
Prezidentas Nixonas keliais 

atvejais užsiminė apie santykių 
gerinimo su Sovietų Rusija svar 
bą, siekiant pasaulyje išlaikyti 
ant plauko pakibusią taiką. Mas 
kva atėjo su konkrečiu siūly
mu, kaip santykių gerinimo vyk 
smą pradėti. Sovietų Rusijos 
ambasadorius Washingtone A- 
natoly F. Dobrynin kovo 8 d. 
apsilankė pas valstybės sekre
torių William Rogers ir išdės
tė Maskvos siūlymą. Sovietų 
Rusija norėtų matyti Amerikos 
konsulatą Leningrade, o sovie
tinį konsulatą atidaryti San 
Francisco mieste. Pagal sovieti
nį siūlymą, tai būtų vienas iš 
pirmųjų geresnio susipratimo ir 
bendradarbiavimo žingsnių, a- 
pie kuriuos kalba ir Washing- 
tonas ir Maskva. Amerika grei
to atsakymo nedavė, ir teigiamo 
ar neigiamo atsakymo nelaukia
ma ir netolimoje ateityje, kad 
išvengus galimos stiprios opozi
cijos krašto viduje.

Amerika ir Sovietų Rusija 
nuo 1948 m. tenkinasi tik gau
siais štabais perpildytomis am
basadomis Washingtone ir Mas
kvoje, bet neturi konsulatų ki
tuose Sovietų Rusijos ir Ame
rikos miestuose. Konsulatų stei 
gimo mintis pajudinta prieš še
šerius metus, o susitarimas pa
siektas 1967 m., betgi pats kon
sulatų steigimas įklimpęs. Anuo 
met Sovietų Rusija norėjo į- 
steigti savo konsulatus bent tri
juose Amerikos miestuose, ku
rių tarpe buvo numatyta ir Chi 
caga. Kongrese ir visuomenėje 
pasipylė Stipri pasipriešinimo 
banga, primenant, kad sovieti
niuose konsulatuose telkiasi šni 
pai. Chicagos meras R. Daley 
griežtai pasisakė prieš sovieti

pę. Aš parodysiu motinos laišką.
— Gaila, nekaltink manęs, aš visą dieną buvau iš

vykęs ir dabar turiu neatidėliotinai vykti namo. Aš ma
nau, kad jie rūpinasi, ypač Milda. Geriau aš rytoj ta
ve aplankysiu.

— Gerai, užeik rytoj, bet neužmiršk. Aš noriu dau
giau pasikalbėti apie savo kelionę į Lenkiją.

— Puiku. Pasimatysim rytoj, — Vytautas pasuko 
savo pastato link.

Kambaryje buvo visi užsiėmę. Milda sėdėjo prie 
stalo su vaikais ir mokė juos skaityti ir rašyti. Vaikai bu
vo labai susikaupę. Senoji ihotina sėdėjo ant lovoš. Ji 
skaitė maldaknygę.

— Labą vakarą visiems. Turiu gerų žinių, — pa
sakė linksmai Vytautas.

— Mes taip pat turirrie linksmų žinių. Donaldas 
buvo atvykęs, — tęsė gerai nusiteikusi Milda.

— Taip? O ką jis sakė?
— O, jis užšoko tik porai minučių, tu žinai jį. Jis 

visuomet skuba. Sakė, kad jis informavo štabą, ir jie 
paruoš specialius mums pažymėjimus. Esą reikalingas 
dar trumpas patyrinėjimai Donaldas patikino, kad kele
tos savaičių laikotarpyje pažymėjimai bus. Panelė Von 
Gropp ir Boleslavas gaus taip pat pažymėjimus.

— Tai puiku. Donaldas veikia greit. Jis geras vaiki
nas. Klausyk, Milda, prieš keletą minučių kalbėjau su 
Boleslavu. Jis gavo motinos laišką iš Varšuvos.

Senoji moteris pakėlė galvą nuo maldaknygės fr 
pasakė:

(Bus daugiau)

nio konsulato įsteigimą Chica
goje. Klausimas pakibo ore, bet 
dabar vėl pajudintas Sovietų 
Rusijos pastangomis, tik sį k&r 
tą pasitenkinant vieno konsula
to įsteigimu San Francisco mie 
ste. Sovietai nusižiūrėjo į San 
Francisco miestą todėl, kad ten 
yra didesnis skaičius kinietiškos 
kilmės gyventojų, o miestas ir 
apylinkė pasižymėjusi triukš
mingomis demonstracijomis ir 
kitokiais neramumais.

Prezidentas Nbconas nelinkęs 
skubėti, skaitydamasis su stip
rios opozicijos galimybe kongre 
se ir visuomenėje ir nenorėda
mas sumažinti dabar turimo po
puliarumo. Harris viešosios nuo 
monės tyrimo institutas nese
niai paskelbė gyventojų nuotai
kas: 70% amerikiečių paten
kinti Nixono veikla, spaudos 
konferencijomis, kelione į Eu
ropos kraštus ir kabineto pasi
rinkimu. Per nepilnus du prezi
dentavimo mėnesius Nbconas da 
bar populiaresnis už Kennedy ir 
Johnsoną, jei lyginti buvusiųjų 
prezidentų du pirmuosius pre
zidentavimo mėnesius.

Į Maskvos siūlymus atsakyti 
taip ar ne nėra lengvas užda
vinys, kai pirmieji sprendimai 
padaryti praeityje, kuriuos da
bar Maskva siekia įgyvendinti. 
Politinis korespondentas P. Gro
se rašo, kad dabartinė Nbcono 
vyriausybė aiškinsis su tuo klau 
simu susijusiais departamentais, 
saugumo įstaigomis, senato už
sienio reikalų komitetu ir kitais 
įtakingais senatoriais, kurių at- 
siklausimas sprendimui padary
ti ir nėra reikalingas.

VYSKUPU SINODO POSĖDIS

Romoje įvyko vyriausios 
pasaulio vyskupų Sinodo komi
sijos posėdžiai siekiant pareng
ti galutinę šių metų vyskupų 
Sinodo daibų programą. Posė
džiams vadovavo Vyskupų ikon 
gtėgacijos prefektas kardinolas 
Confalonieri, dalyvaujant kar
dinolui Gracias jš Indijos, kar
dinolui Doepfner iš Vokietijos, 
kard. Villot iš Prancūzijos, kard, 
Zoungrana iš Afrikos, arkiv. 
Dearden iš Detroito JAV-se, 
arkiv. Vilela iš Brazilijos, Liba 
no maronitų vyskupui Doumith 
ir Vyskupų Sinodo sekretoriui 
vyskupui Rufoin kartu atstovau
jančiam Lenkijos katalikų Baž
nyčią.

— General Motors b-vės tar
nautojai 1968 m. gavo 14.2 mil. 
dol. premijų už įvairius gamy
bos pagerinimo pasiūlymus. Jų 
premijuota buvo 246,813. Iš jų 
net 13 gavo po 10,900 dol.



DIALOGAS SU MECENATU
Per Chicagą keliauja Sugintas...

Visų kontinentų išeiviams lie 
tuviams yra žinomas kun. Be
nediktas Sugintas. Ir jo vardas 
yra simboliškas. Benediktas reiš 
kia “paalimintas” — jis neša 
palaimą eilei mokyklų, į kurias 
nukreipta jo šalpa, o Sugintas 
primena jo tuos sugintus j ra
telius gausius šimtus lietuvių, 
kurių aukų jis jau yra surinkęs 
arti $200,000 labdaros ir litu
anistinio švietimo reikalams. 
Jau bejpusėjąs aštuntą amžiaus 
dešimtį, jis net per spaudą siū
lė $500 tam, kuris perimtų jo 
darbą, bet tokio neatsirado. Jo 
šeimininkai kalba: “Jeigu mums 
kas mokėtų po $200 savaitei, 
mes nesiimtume to darbo, kurį 
dabar be atlyginimo dirba kun. 
B. Sugintas”.

Bet jis ne vien uolus labda
rys šalpoje. Daugelį nustebino 
tapdamas šių metų “Draugo” 
romano konkurso mecenatu, 
skirdamas tam $1,000 premiją. 
Čia gal jam impulsą davė ta 
aplinkybė, kad šiemet jis šven
čia auksinį kunigystės jubilie
jų. Norėjosi arčiau apie šį rei
kalą patirti ir vieną popietę ap
lankęs kun. B. Sugintą jo bute, 
7024 So. Artesiąn, Chicagoje, 
apifoėriau jį klausimais:

— Jūs esate savo dabartinį 
gyvenimo laikotarpį pašventęs 
nešti paguodą |r pagalbą pasau
ly vargstantiems lietuviams. 
Kaip Jūs ,ryžotės skirti tokią 
stambią (sumą literatūros pre
mijai, nors pats negaudamas 
jokios pastovios algos?

— Pasiryžau todėl, kad spau
dos reikalai man yra arti šir
dies. Savu laiku esu Brazilijoje 
įsteigęs lietuvių laikraštį “Švie
są”, pusantrų metų sunkiai dir
bau ją redaguodamas. Dabar 
pats savo raštais negaliu prisi
dėti prie lietuviškos spaudos, 
kadangi man dabar, renkant au 
kas, tenka daugiau dirbti ko
jomis, kaip rankomis ir galva, 
tai nutariau bent savo stambes
ne auka lietuvišką spaudą pa
remti, o “Draugo” romano kon
kurso finansavimas yra para
ma dienraščiui ir literatūrai. 
Skaitau daugybę lietuvių laik
raščių, o “Draugo” kultūrinį 
priedą komplektuoju ir įrišu.

Šią premiją sutaupyti nebuvo 
taip lengva, bet aš gyvenu kuk
liai, niekur nevažiuoju atosto
gų, mašinos nepirkau, o vaikš
tau pėsčias, tai ir gailėjau šutau 
pyti. Chicagoje yra daug geros 
širdies vaišingų lietuvių. Man 
valgis beveik nekainuoja, tai 
taip ir galėjau premiją sudary
ti.

— Jūs kasdien praleidžiate 
daug valandų vaikščiodamas ir 
aukas rinkdamas. Ar randate 
nors kiek laiko pats paskaityti?

— Vaikščioti po žmones man 
tenka po 6, 7, o kartais ir po 
10 vai. paroje. Dalyvauju visų 
lietuvių, kur tik įstengiu, lai
dotuvėse ir gausiuose visuome
niniuose parengimuose. Tas vis
kas atima daug laiko, bet vis 
deltą kasdien randu po 2 - 3 v. 
paroje paskaityti. Visų pirma 
perskaitau JAV, Kanados ir ki
tus lietuvių laikraščius, o taip 
pat ir eilę naujausių lietuviškų 
knygų. Daugiausia domiuosi re
ligine literatūra. Iš ryto keliuo
si 4 vai. 30 min., atlieku pusę 
valandos mąstymą, daugiausia 
skaitydamas kun. J. Vaitkevi
čiaus, MIC, “Gyvoji dvasia”. 
Šios knygos yra keturi tomai. 
Man labai patinka Bern. Braz
džionio kūryba, o Maironio dau
gybę eilėraščių moku atminti
nai. Mėgstu pasaulinę literatū
rą ir ištisus puslapius Lermon
tovo galiu atmintinai padekla
muoti.

Tai tardamas kun. Sugintas 
pradėjo ilgą deklamaciją iš ori
ginalios Lermontovo kūrybos 
patriotine tema. Sklandžiai pa
deklamavo ir vokiečių, prancū
zų poetų kūrinius. Jis mėgsta 
kalbas ir sklaidė dabar jo heb
rajų kalba skaitomą Šv. Raštą.

— Jūs lankote lapie 1,200 Cri

cagos lietuvių namų ir butų, tai
gi gerai pažįstate lietuvių gy
venimo aplinkybes. Ar randate 
pas lietuvius knygų ir ar ran
date juos skaitant?

— Turiu visur skubėti. Tik į- 
(puolu, atlieku, kas reikia, ir einu 
tolyn, daug nesidairydamas. Vis 
dėlto daugelį randu skaitančius 
laikraščius, o kartais ir kny
gas. Inteligentiškesnėse šeimo
se galima rasti ir lietuviškus 
knygynėlius.

— Jūs pastebėjote, kad sėk
mingiausias būdas sutelkti lėšų 
aukų pavidale yra asmeniškai 
lankyti šeimas, butus. Ar ne
būtų šis būdas sėkmingas ir lie
tuviškas knygas platinant?

— Manau, kad toks knygų 
platinimo būdas būtų sėkmin
giausias. Bet reikia mokėti pri
eiti, būti labai mandagiam. Vi
sokių gi žmonių užtinki. Tik 
sunku tokių platinimui tinka
mų žmonių rasti. Reikia, kad 
būtų pasišventęs, turėtų gerą 
vardą, blaivus, kantrus. Bet ma 
nau, kad iš jaunimo organiza
cijų, iš pensininkų galėtų atsi-

įKun. B. Sugintas
rasti, o jeigu dar nuošimtį nuo 
parduodamų knygų gautų, bū
tų akstinas.

— Dauguma Jūsų sutelktų 
lėšų eina Vasario 16 gimnazi
jai, saleziečių mokyklai, Puns
ko gimnazijai. Ar iš tų, kurie 
šias mokyklas yra baigę, yra 
besireiškiančių lietuvybės srity
je ir tokių, kurie pateisintų Jūsų 
viltis ir pastangas?

— Yra. Vasario 16 gimnazi
ja turi gerą vardą Vokietijoje 
ir gražiai garsina lietuvių var
dą. Jau turime puikių Vasario 
16 auklėtinių ir JAV-se, pvz. 
toks dr. R. Šliažas, kuris čia jau 
profesoriauja. Yra visa eilė gy
dytojų bei kitų intelektualų, ku
rie daugiausia pasilieka darbuo
tis Vokietijoje. Bet yra ir atvy
kusių į JAV, pvz. inž. V. Raišys.

— Jūs skyrėte premiją “Drau 
go” konkursui. Kaip vertinate 
mūsų dienraštį?

— Vertinu labai teigiamai. 
Kasdien pats jį skaitau. Laikau 
jį stipriausiu iš lietuviškų laik
raščių. Ypač man patinka ideo
loginio - religinio pobūdžio strai 
psniai, o taip pat literatūrinė 
kūryba. Man ne prie širdies

Netoli Mankato. Minn.. stiprinamos krantinės, kad apsisaugotų nuo 
| potvynių, kuriuos pavasariais sukelia Minnesota upė. Pylimas bus 37 pėdų 
Į aukščio. .......... . ’'

Pirmasis viešas naujo PLB 
Valdybos prrmininko žodis

Persitvarkė PLB valdyba —jos posėdis — pasitarimai su 
Vliko pirmininku

PLB valdyba 1969.III.15 posė
dy vieton mirusio PLB valdybos 
pirm. J. Bačiūno nauju pirminin
ku išrinko St. Barzduką, buv. 
vykd. vicepirmininką. Duodamas 
jo Clevelando liet. visuomenės 
kovo 16 susirinkime pasakytas žo
dis.

Kartu su a.a. J. Bačiūnų
Pradžioj čia prisiminėm ir pa- 

gerbėm PLB valdybos pirminin
ką a.a. Juozą Bačiūną. Man teko 

Į būti vykdomuoju vicepirminin- 
I ku. Mudu susitikom Bendruome- 
I nės kelyje. Iš pradžių JAV LB 
taryboj, vėliau nuo 1963 metų - 
PLB valdyboj. J tarybą pirma
sis atėjau aš, valdyboj atsidū
rėm kartu ir jo iniciatyva: PLB

straipsniai, kurie persunkti ni
hilistine dvasia. Iš lietuviškos 
spaudos darau iškarpas, panau
dodamas “Draugą” ir kitus laik 
raščius.

— Ar pats ko nerašote?
— Nelieka man laiko nė mi

nutės. Vedu tik dienyną, atžy
mėdamas dienos darbus ir įvy
kius. Jau rašau šešioliktą die
noraščio knygą. Bet čia ne spau 
dai, daugiau sau. Be to, jau tu
riu vienuolika adresų knygų. 
Bet tai vis reikalų raštai, ne 
kitiems skirta kūryba.

Antra, su rašymu man reikia 
būti atsargiam. Esu cholerikas, 
tarpais galiu būti aštresnis, to
dėl turiu būti apdairus, kad 
nieko neįžeisčiau, neatstumčiau.

Kiek anksčiau krisdamas bu
vau susižeidęs ir gijimas užėmė 
ilgesnį laiką, bet dabar esu svei
kas ir stiprus, galiu vaikščioti ir 

| net bėgioti, kaip sako žemaičiai, 
galiu tekinas bėgti. Galiu tiek 
daug laiko skirti lankymui au- 

i koto jų, kad man užtenka kokių 
penkių valandų miego paroje, 
kartais net mažiau.

! Įdomus žmogus tas mūsų ma
lonus kun. B. Sugintas. Tokį 
vieną teturime. Gegužės mėnesį 
švęs auksinį kunigystės jubilie
jų. Tada dar daugiau naujų da
lykų apie jį patirsime. J. Pr.

Toronto seime jis man pasiūlė - 
jei į valdybą kandidatuosiąs aš, 
tai taip pat kandidatuosiąs ir jis. 
Buvau ir esu įsitikinęs, kad deri
nys buvo laimingas: mudu dirb
dami sutarėm ir, visos valdybos 
nuoširdžiai remiami, kūrėm 
Bendruomenėj linkmę, tą tauti- 
tinio solidarumo dvasią, apie ku
rią būtų galima labai plačiai šne
kėti, bet dabar tesitenkinu tik 
trumpu a.a. pirmininko Juozo 
Bačiūno žodžiu: “Atrodo, taip 
pat beveik visi sutariam, kad 
mums reikia ir vienos, bendros, 
stiprios pasaulinės organizacijos, 
kokią turi žydai ir kai kurios ki
tos tautos. Tokia organizacija 
mums dabar turi būti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, kurią su
daro atskirų kraštų lietuvių ben
druomenės. Šiai Bendruomenei 
rūpi, kad viso pasaulio lietuviai 
būtų vieningi tautiniuose savo 
reikaluose, kad jie vieni kitus 
geriau pažintų, kad artimai tarp 
savęs bendradarbiautų, kad vie
ni kitus daugiau gerbtų ir kad vi
si aukotų bent dalį savo pastan
gų didžiausiam ir visuotiniam 
siekimui - kad Lietuva vėl būtų 
laisva ir demokratiška”.

Atsakomybės rūpestis
Kai dabar PLB valdybos valia 

ateinu į a.a. J. Bačiūno vietą, į- 
stoju jau į nutiestą Bendruome
nės kelią. Jis man gerai pažįsta
mas, nes prie jo nutiesimo ir pats 
aktyviai prisidėjau. Man buvo 
patikėti visi tie darbai, kuriuos 
mūsų pirmininkas ir visa PLB 
valdyba nutardavo, pavesdavo, 
įtaigodavo. Pirmininkas papras
tai su manim pasitardavo ir pats. 
ką rašydamas, viešumai skelbda
mas, ką atsakingesnio spręsda
mas ir darydamas. Tad pirminin
kavimo darbas manęs negąsdi
na. Nepalyginti su didesniu rū
pesčiu žiūriu į tą atsakomybę, ku
ri dedama ant mano pečių. Pa
guoda ta, kad ją nešiu ne vie
nas. PLB valdybos kovo 15 die
nos posėdis parodė, kad ji PLB 
siekimuose ir darbe bus solidari, 
kad ir kiekvienas jos narys vyk
dys tai, kam yra įsipareigojęs. 
Tikimės visų kraštų bendruome
nių nuoširdžios paramos ir tal
kos.

Vliko pirmininkas PLB valdybos 
posėdy

PLB valdybos kviečiamas, jos 
kovo 15 dienos posėdy dalyvavo 
Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas 
(žr. atskirą pranešimą -Red.). 
.Šio garbingo svečio atvykimu P 
LB valdyba yra patenkinta ir 
jam už tai nuoširdžiai dėkinga. 
Tai pozityvuos pastangos aiškin
tis bei tartis, ne atsiriboti bei skir 
tis. Atsilankymas įneš reikiamo 
aiškumo ten, kas norėtų Ben
druomenę ir Vliką laikyti prieši
ninkų padėty. Abi pusės nuėjo 
žinomo klasikinio posakio rodo
mu keliu: in necessariis unitas, 
in dublis libertas, in omnibus 
Caritas — vienybė būtinybėse, 
laisvė abejonėse, bet pakanta vi
same kame.

Dėkingumo jausmai Clevelando 
lietuviams

Atskiru savo žodžiu taip pat 
noriu prisiminti ir jus, mielos 
Clevelando lietuvės ir mieli lie

tuviai. Esu jūsų šeimos narys. 
Tarp jūsų pradėjau bendruome
ninę savo karjerą. Net kelerius 
metus buvau JAV LB Clevelan
do apylinkės valdybos narys, 
jos pirmininkas. Šiltu jausmu pri
simenu anas dienas, ir dėl dvie
jų priežasčių. Pirma, Clevelan
do apylinkė daugeliu atžvilgių 
stovėjo JAV LB organizacinio ke
lio priešaky. Antra, visados jūs 
taip pat sudarėte tą atmosferą, 
kuri vėliau įgalino mane stotis ir 
visos JAV LB priešaky. O šian
dien jau turim ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę, organizuotą 
viso laisvojo pasaulio mastu. Tai 
yra vienas didžiausių tautinių 
mūsų laimėjimų. Savo išaugintą 
ir subrandintą žmogų šiandien 
turite šio visuotinio lietuviško 
judėjimo priešaky. Su nuošir
daus dėkingumo jausmu miniu 
jus visus, kurie prie to esate pri
sidėję visokeriopa parama, teikia
ma pagalba ir rodomu krikščio
nišku bei tautiniu solidarumu.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė — tai pasaulio lietuvių susiti
kimo arena, bendro darbo lau
kas ir, svarbiausia, lietuviškos 
mūsų ateities viltis. Nuoširdžiai 
prašau: ir jūs, ir visi padėkite šią 
ateities viziją paversti dabarties 
mūsų gyvenimu lietuvių išeivi
jos, lietuvių tautos ir mūsų Lie
tuvos labui.

10% — 20% — 30% plgittn mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% West 05th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4.8054 ir GR 0-4388

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning- J 
naujus lr senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 9, Hl.

Telefonas VI 7.3447.

BANGA
i'V, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
’649 W 63 r d St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti VVA 5-8607

P. Rudėnas K. ft imu lis

A. ABALL ROOFING C0
Įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus Tais 
ne arba dedame naujus kaminus, r’ 
nas nuteka m uostus vamzdžius Dažo 
■ne Iš lauko. Taisome mūra "tuci. 
polntlng’’ Pilnai apsidraudė Visa 
larbas garantuotas

A 1-6047 arba PO 2-8776

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES5 

30 and 50 ital. Free deliverv 
5622 So. Racine. 434-11 1?

Apdraustas perkrausi \ imu- 
Įvairiu atatumų

A VILIMAS

823 VVEST S4tb PLACE 
Telef — FRontier 6-1882

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef — C A 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TEIEVIZIJOS APARATAI

amželis

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. - HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11287

M O V I N G

BAŽNYČIA EINA SU 
PASAULIU

Popiežius Paulius VI-sis ben
droje audiencijoje šv. Petro ba
zilikoje buvo priėmęs tūkstan
čius maldininkų iš viso pasau
lio kralštų, kurių tarpe ypatin
gai gausiai buvo atstovaujamas 
jaunimas. Ta proga pasakytoje 
kalboje šv. |Tėvas palietė temą 
apie Bažnyčios santykius su 
šių laikų pasauliu Vatikano II- 
jo susirinkimo šviesoje. “Bažny
čia — pareiškė šv. Tėvas yra 
“išganymo sakramentas” tai 
yra mistinė ir socialinė institu
cija, Kristaus įkurta mesijani- 
nė bendruomenė, tikslu skelbti 
visai žmonijai išganymo paslap
tis ir rūpintis ne tik dvasiniu 
bet ir žemiškuoju žmogaus gy
venimu, kuris taip artimai jun
giasi su dangiškuoju pašauki
mu.

Iš čia ir Bažnyčios santykiai 
su dabarties pasauliu remiasi 
grynai evangelijos teologiniais 
ir moraliniais principais suda
rančiais tradicinę krikščionišką
ją galvoseną. Bažnyčia nesmer
kia dabartinę realią socialinę ir 
visuomeninę santvarką ir nesi
gaili praeities buvusių Bažny
čios ir pasaulio santykių.; Vie
nu žodžiu, Bažnyčia eina kartu 
su dabarties pasauliu, jį myli,, 
jam tarnauja, juo rūpinasi ir

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės

automobilių, 
sveikatos, biz 
nio.
Patogios Išsi. 
mokėjimo są
lygos.

APDRAUDŲ

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2238

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname lr vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Illllllllllllllillllllllllllllllillltllliuitlllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVesfern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

iMiiiuimiimiiummiiimmnmiiiiiiiiin

ITHUANIAN
BA K E R Y

2450 VVest 59th Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RCftIŲ KEPINIUS

Priima tortų Ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
Į KRAUTUVĖJE GAUNAMI? importuoti delikatesai, dešros, kum

piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v.
Uždaryta sekmad. ir pirmad

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. VVestern, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5

siekia jam padėti visose srity
se aukodamos! žmonijos gero
vei Kristaus pavyzdžiu.

Cituodamas pastoralinę “Gau- 
dium et spės” konstituciją šv. 
Tėvas pabrėžė, kad Bažnyčia 
nėra surišta su jokia politine 
sistema, (bet tai nereiškia, kad 
ji yra užsidariusi savyje ir nesi
rūpina tais savo nartais pasau
liečiais, kurie dirba politikos 
srityje ir siekia Kristaus dva
sia persunkti pasaulį ir jame į- 
gyvendinti teisingumą, meilę ir 
taiką, šiame darbe ir katalikų 
Bažnyčios kunigai yra įpareigo
ti padėti pasauliečiams vykdyti 
jų misiją tiek Bažnyčioje tiek 
dabarties pasaulyje...

PARDUODAMI
IŠ MODELINU NAMU BALDAI 
30% ik: 50% nuola;da. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

lllllllll...................Illlllllllllllllillllllllllllll

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllil1
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AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS
O. NENDRfi

Tremtinių, tik atvykusių j A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, i- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kun 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį.

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokiu 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kain; 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kainoet 

turi pridėti 5% taksu.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllltlll
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Rytoj, kovo 22 d. programoj dalyvaus Illinois 
gubernatoriaus sudarytos pajamų šaltiniams 

tyrinėti komisijos nariai
THOMAS G. LYONS

ir
ANTANAS J. RUDiu

Thomas O. Lyons yra tos komisijos generalinis sekretorius. 
Jis, būdamas advokatu, dirbo visą laiką ir finansų srityje ir buvo 
Illinois valstybės senato nariu, o dabar yra Illinois konstitucinės 
studijų komisijos nariu. Kadangi šiandien visiems yra aktualu 
Federalinių pajamų mokesčiai ir Illinois valstybės taksai, Thomas
G. Lyons atsakys i tuos klausimus.

NORINTIEJI KLAUST PRAŠOMI SKAMBINTI 

445-6842

CLEVELANDO ŽINIOS
VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪNAS 

CLEVELANDE
PLB valdybos ir pol. grupių 

pakviestas, Clevelande pereitą 
savaitgalį svečiavosi Vyr. Lietu
vos išlaisvinimo komiteto pirm. 
dr. J. K. Valiūnas. Nebuvo tai 
svečiui poilsio ar ramybės dienos, 
bet įtempto darbo, posėdžių, dis
kusijų, pranešimų ir sprendimų 
dienos. Daug norėjo šį garbingą 
svečią matyti, su juo kalbėtis, 
tartis, bet, deja, visko nebuvo į- 
manoma padaryti per tą trum
pą laiką.

Grupių pasitarime

Šeštadienį Clevelande esančios 
politinės grupės pakvietė svečią 
pietums į restoraną, kur jis pa
darė vertingą informacinį prane
šimą. Dalyvavo politinių grupių 
vadovybės, išskyrus Krikščionis 
demokratus.

Politinių grupių vadovybės la
bai nustebo gavusios iš LKDS 
Centro komiteto laiškus, pasira
šytus LKDS Centro komiteto na
rio užsienio reikalams A. Pautie- 
nio, kuriame pranešama, kad 
“Lietuvių Krikščionių demokra
tų sąjunga tame pasitarime esan
čiose sąlygose nebus atstovauja
ma”. Laiškas buvo adresuotas 
dr. K. Valiūnui ir kopijos per
siųstos aštuonioms politinių gru
pių vadovybėms Clevelande.

Susirinkimą-pranešimą atida
rė LFB c.v. pirm. J. Mikonis, pa
kviesdamas pirmininkauti J. 
Daugėlą, Vliko ryšininką prie 
PLB valdybos. J. Daugėla, pasi

Pasikalbėjime dalyvavo St. 
Barzdukas, dr. H. Brazaitis, J. 
Stempužis, K. Žiedonis, Butku
vienė, J. Daugėla, V. Paliūnas, 
J. Mikonis, J. Nasvytis, V. Čyvas, 
J. Damušis, J. Virbalis, A. Mac
kus, V. Rociūnas ir V. Januškis.

Pokalbiai vyko nuoširdžioje 
nuotaikoje.

Pagerbtas a.a. Juozas Bačiūnas
Sekmadienį, kovo 16 d., suk

viestame visuomenės susirinkime 
Šv. Jurgio parapijos salėje buvo 
pagerbtas neseniai miręs PLB 
pirmininkas a.a. J. Bačiūnas. Su
sirinkimą atidaręs dr. A. Butkus 
pažymėjo, kad buv. PLB pirmi
ninkas vertas prisiminti, nes jis 
sugebėjo išlaikyti nuostabią mei
lę Lietuvai, kad jis įrodęs, jog 
lietuvis, sunkiai dirbdamas, gali 
ir svetimame krašte gerai įsikur
ti. J. Bačiūnas savo turtų dalį sky
rė prasmingiems darbams parem
ti. J. Bačiūnas savo gyvenimo bū
du įrodė, kad šiame krašte gali 
sugyventi visos lietuvių kartos. 
Nors būdamas tautinės srovės 
žmogus, vertino ir gerbė kitų įsi
tikinimų žmones. Buvo patrauk
lus iš prigimties ir produktingas 
konkrečiais darbais.

Geriausią jam paminklą pasta
tysime, pasekdami jo pavyzdžiu. 
Susirinkusi auditorija pagerbė 
mirusį susikaupimo minute.

Dr. Valiūnas, Vliko pirminin
kas pasveikino naujai išrinktąjį 
PLB pirm'irtinką. Vliko pirminiri-

džiaugęs, 'kad dr. Valiūną" vėl' ka* Pasakė’ kad Vlikas liūdi._dėl 
turime savo tarpe ir, padėkojęs Mačiūno mirties. Su Bačiūnų 
už visus darbus ir laimėjimus mes sutarėme iš esmės, nes buvo
Lietuvos byloje, paprašė pain
formuoti apie dabartines aktua
lijas Vliko veikloje.

Vliko pirm. susirinkusiems pa- si veiksniai dirba vieningai vie
rodė informacinius leidinius, a- 
pie Lietuvą ir jos bylą. Labai 
svarbų vaidmenį informacijoje
atlieka Eltos biuletenis, kuris lei-1 dVtis- Savo kadencijos pradžioje 
džiamas aštuoniomis kalbomis. Viiko valdyba nustatė savo dar- 
Paliesti diplomatinės tarnybos, bų Plan£* ir iis> Jau besibaigian-
jos šefo ir Vliko atstovybių rei
kalai.

Tarpusavio politinių grupių 
santykiai Vliko esą geri ir šiuo 
metu Vilkui nesanti reikalinga 
jokia reforma. Neatsisakoma bet
gi minties, kad gera būtų turėti 
planų ir ateičiai.

Atsakydamas j eilę klausimų, 
dr. Valiūnas pranešė, kad Lietu
vos aukso byla Anglijoje dar ne- 
baigta, kad bus šaukiama Veik
snių konferencija šį rudenį ir kt.

Veiksnių konferencijos nevar
žančios ir nekliudančios Vyr. Ko
mitetui dirbti savo darbą, at
virkščiai, galima daug ką išsiaiš
kinti, pasitarti įvairiais lietuvius 
liečiančiais klausimais. Sudary
tasis bendrasis Jungtinis finansų 
komitetas vargiai save pateisino. 
Surinkta mažiau negu trečdalis 
užsibrėžtos sumčs. Reikėtų sti
priau paremti Tautos fondą, or
ganizuojant ir plečiant jau vei
kiančius būrelius ir remti Altą, 
iš kurio Vlikas gauna kasmet ne
mažas sumas. Nepateisinamas ki
tų organizacijų mėginimas Vasa
rio 16-tosios aukas rinkti kitiems 
tikslams. Buvo padarytas susita
rimas tuo reikalu tarp veiksnių 
ir jo nereikėtų pažeisti.

Dr. Valiūnas kalbėjo apie savo 
kelionę po Tolimuosius rytus ir 
pasimatymus su Vyriausybių 
žmonėmis, kur huvčdškeltas Lie
tuvos laisvės reikalas. Pirminin
kas lankėsi ir JAV kongrese ir 
tūrėjo eilę pasikalbėjimų su se
natoriais ir kongreso nariais.

K. Žiedonis padėkojo Vliko 
pirmininkui Alto valdybos Cleve
lando skyriaus vardu už atvyki
mą. . ,

tiesus žmogus .
Visuomenės susirinkime Vliko 

pirmininkas užakcentavo, kad vi-

nam tikslui. Išleistas visų veiks
nių bendras manifestas. Kvietė 
visus daugiau jungtis, o ne skal

čiai kadencijai, daugumoje bus į- 
gyvendintas, išskyrus lietuvių 
martirologijos leidinį, kuriam 
dar nesuspėta surinkti medžiaga. 
Daugely kraštų buvo renkami 
parašai peticijoms ir jos įteiktos 
vyriausybėms. Informacinė me
džiaga, nors dar nėra gausi, bet 
jos yra žymiai daugiau negu tu
rėjome anksčiau. Eltos biulete
nis aštuoniomis kalbomis infor
muoja apie Lietuvos bylą. Radi
jas, spauda, biuleteniai ir kita in
formacinė medžiaga sudaro di
džiausias Vliko biudžeto išlaidas. 
Pirmininkas pasidžiaugė, kad

Kaziuko mugėj Clevelande, kuri įvyko kovo 8 d. naujosios parapijos salėje, skautės išpildo programą.
Nuotr. J. llarlos

Vliko pirm. dr. K. Valiūnas ir PLB naujasis pirm. S. Barzdukas dalijasi 
aktualijomis. Nuotr. V. Pliodžinsko

Vlikas yra pripažintas visų kaip atsistojimu ir plojimais. (St.
pagrindinis Lietuvos vadavimo 
organas.

Savo paskutinėje kelionėje po 
Tolimuosius Rytus Vliko pirm. 
surado naūjų draugų Lietuvai. 
Jo kelionė nepraėjo nepastebėta 
spaudos, televizijos bei radijo 
tiek Pietų Korėjoje, tiek Formozo- 
je, tiek Filipinuose, tiek Austra
lijoje, tiek Persijoje. Susitikimai 
su aukštais valdžios žmonėmis, 
pasikalbėjimai su didžiųjų laik
raščių korespondentais, pasirody
mai televizijoje tikrai Lietuvos
laisvės klausimą iškėlė tuose Petrą, Kostantą, Jurgį, dukrą, 
kraštuose, kur jis mažai tebuvo, seserį Lynn, brolį Joną, Povilą ir 

pusbrolio sūnų Juozapą Macei
ną. Laidotuvėse dalyvavo žmo
nių.

Ilsėkis ramybėje.

žinomas.

Vliko pirmininkas nuo pat 
savo pradžios Vlike yra nuolati
nis keliautojas po pasaulį, nuo
latinis Lietuvos laisvės šauklys 
pasauly. Neveltui J. Daugėla, pri
statydamas dr. Valiūną kalbėti 
visuomenės susirinkime, dėkojo 
visų vardu už šią didelę auką 
mūsų krašto laisvės byloje.

ĮSPŪDINGOJI KAZIUKO 
MUPĖ

Šiemetinė Kaziuko mugė, įvy
kusi kovo 8 d. erdvioje naujo- 

Dr."* Valiūnas^" pranešė, kad į°s Parapijos salėje, įrodė, kokia
Kongreso bibliotekoje jau gauti 
visų slaptų rusų-vokiečių susita
rimo fotokopijos, iš kur bus at
rinkta visa medžiaga, liečianti 
Lietuvos klausimą. Pats pirm. rū
pinasi tų dokumentų išleidimu 
atskiru leidiniu.

Į susirinkusiųjų paklausimus ^idin?° skautininkių, Šatrijos
dr. Valiūnas pilnai ir išsamiai 
atsakinėjo.

Naujas PLB pirmininkas — 
Stasys Barzdukas

Dr. Butkus PLB valdybos vice
pirmininkas, pranešė, kad susi
rinkę PLB valdybos nariai nau
juoju pirmininku išrinko buvusį 
vykdomąjį vicepirmininką Stasį 
Barzduką. “Tas asmuo de f acto 
jau penkerius metus pirmininka
vo PLB” kalbėjo dr. Butkus. 
Prašė remti naująjį pirmininką 
ir padėti dirbti tą sunkų darbą 
Lietuvos ir lietuvių labui.

Susirinkusieji išėjusį kalbėti 
naująjį PLB pirmininką sutiko

Barzduko žodis spausdinamas at
skirai). Gausus susirinkimas bu
vo užbaigtas Lietuvos himnu.

V.R.

A.A. A. AŽUSIENIS

A. a. Antanas Ažusienis mirė 
kovo 7 d. širdies smūgiu. Laido
tuvės įvyko kovo 11 d. Buvo gi
męs Lietuvoje, kilęs iš Raguvė
lės parapijos į Clevelandą atvy
ko 1910 m. Viso laiką pragyveno 
Clevelande, 59 metus. Paliko 
žmoną Nellie ir 4 sūnus Praną,

Clevelando skautija yra pajėgi, 
Surengti tokią didingą, gerai iš
galvotą, puikiai paruoštą, išpuoš
tą mugę gali tik stipriai organi
zuota ir drausminga organizaci
ja. Tai Neringos, Pilėnų ir Klai
pėdos tuntų, akademikų skautų,

skaučių, skautų tėvų ir skautų rė
mėjų nuopelnas.

Kiekvienam atvykusiam į mu
gę krito į akis nepaprastai sko
ningas ir didingas salės išpuoši
mas. Jos išpuošimo visuma suda
rė meniško, kruopštaus apipavi
dalinimo vaizdą. Laiminga Ne
ringos tunto tuntininkė Nijolė 
Kersnauskaitė, turėdama nei 
aukos, nei laiko nei vargo nebo- 
jantį savo mylimą tėvą inž. E. 
Kersnauską. E. Kersnauskas jau 
ir anksčiau yra padėjęs padaryti 
Kaziuko muges Clevelande įspū
dingas, bet šiemetinė jo kūryba 
ir meniškumas visu šimtu pro
centu prašoko jo pirmykščius dar

bus. Manau, kad ne tik skautai, 
bet ir visa 700 žmonių masė, ku
ri atsilankė mugėje, turi būti dė
kinga jos rengėjams ir talkinin
kams.

Šiemet, be kitų mugės įvaire
nybių, buvo dvi naujos staigme
nos gausiems lankytojams — tai 
lėlių teatras, kuris mūsų jaunie
siems davė net keturis seansus. 
Čia teatras parodė Vištytę ir gai
duką, Išėjo tėvelis į mišką ir Ro
pę pagal liaudies pasakas ir I. 
Bublienės kūrinėlį — Aš kara
laitė.

' Šio teatro kūrėjai — kita na
ginga skautų šeima — Tatarū- 
nai. Ramutės Tatarūnienės vado 
vaujamos Židinio draugovės 
skautės, talkinamos B. Vedegie- 
nės (rūbai), M. Kižienės (deko
racijos), scenos įrengimas ( H. 
Tatarūnas), ir kitų skaučių pir
mą kartą Clevelando jaunimui 
parodė čia gimusį lėlių teatrą. 
Židinietės nedrąsiai pirmą kar
tą atidarė savo teatro duris, bet 
galima tvirtinti, kad busimosios 
Kaziuko mugės be to teatro tik
rai neapseis. Jis vėl turės būti 
atidarytas, tik, žinoma, dar ge
riau parengtas ir papildytas nau
jais vaizdais ir idėjomis,

Kai svečiai, dažniausiai ištisos 
lietuvių šeimos, vaišinosi apati
nėje valgyklos salėje, mokykli
nio ir gimnazijos jaunimas už
kandžiavo specialiai įrengtoje ka 
vinėje. Ten buvo specialus jau
nimo meniu, speciali muzika. Į 
ją netaip jau lengva buvo ir pa
tekti. Patalpa neperdidelė, o no
rinčių ten pabuvoti daug.

Tur būt, pirmą kartą, Kaziu
ko mugėje atsilankė nemaža ir 
amerikiečių. Per spaudą ir per 
pažįstamus, per skautus buvo pra 
šoma atsivesti ir savo amerikie
čius draugus. Čia amerikiečiai 
pamatė, koks yra didelis skirtu
mas tarp Mardi Gras ir lietuviš
kos mugės. Ir čia skautai gra
žiai pasitarnavo Lietuvos propa
gandai.

Mugę atidarė tuntininkė Nijo
lė Kersnauskaitė, pakviesdama 
Tėvynės garsų radijo vadovą Juo 
zą Stempužį perkirpti kaspiną. 
Neringos tuntininkė N. Kersnau 
skaitė, kuri daugiausiai įdėjo rū
pesčio šią mugę rengiant, prista
tė ir kitus Clevelando skautų vie 
netų vadovus: Vyčio korp. pirm. 
Pr, Mašiotą, skautininkių drau- 
gininkę M. .Švarcienę, Šatrijos 
Raganos draugovės vadovę Stef. 
Gedgaudienę, Akademikų skautų 
pirm. dr. St. Matą, Židinio drau- 
gininkę R. Tatarūnienę ir Jūrų 
skautų vadovą Pr. Petraitį.

Žiūrovams, kai jie jau buvo ge
rai aptuštinę įvairių rankdarbių, 
audinių, drožinių ir kitų vertin
gų gėrybių stalus ir sočiai skau
čių pavaišinti, buvo parodyta lie 
tuviškos poezijos, prozos, dainų 
ir muzikos pynė, pavadinta 
‘ Lietuva iš tolo”. Programą bu
vo sukomponuota N. Kersnaus- 
kaitės ir įspūdingai išpildyta jos 
vadovaujamo Neringos skaučių 
tunto, palydint gitaroms ir smui
kui. Skautiškoje programoje dar 
pasirodė vyrų kvartetas (V. Staš 
kevičiaus rūpesčiu suorganizuo
tas) ir A. Muliolienės parengtas 
Voveraičių šokis.

Kaziuko mugė Clevelande jau 
yra virtusi tradicinė graži ne tik 
skautų, bet ir visų lietuvių šven
tė. Po šiemetinio mugės pasiseki
mo, skautai ir ateity norės ar ne
norės, turės šias muges rengti, nes 
jos yra virtusios Clevelando lie
tuvių gyvenimo ir pramogų da
limi.

RŪTA JOKUBAITYTĖ

Talentinga lietuvaitė, stipriai 
besireiškianti lietuvių jaunimo 
gyvenime, aktorė, baleto šokėja 
ir deklamatorė, lanko Vilią An
gelą gimnaziją, kurią baigus gal

voja studijuoti medicinos moks
lus. .

Kiekvienais metais Šv. Juozą-! 
po gimnazija, kurioje mokosi ir, 
nemaža lietuvių, stato didelius! 
muzikalinius veikalus. Šiemet bul 
vo pastatyta Richard Rodgers ir j 
Oscar Hammerstein, II Karusė-! 
lė, kurioje Rūta Jokubaitytė at-, 
liko ne tik pagrindinės balerinos! 
vaidmenį, bet ir dalyvavo kaip 
viena iš svarbesniųjų aktorių.

Vaidinimas buvo pakartotas 
keletą kartų. Žiūrovų visus kar
tus buvo pilna didžiulė gimnazi-. 
jos auditorija. Išleista skoninga! 
spalvota programa, kurioje įdė
ta ir graži Rūtos Jokubaitytės 
spalvota nuotrauka.

BUBULIS IR DUNDULIS
Kaip lietuviškoji visuomenė y- 

ra ištroškusi sceninio meno, pa
rodė kad ir Bubulio ir Dundu
lio pastatymas Clevelande. Jį čia 
mums atvežė Chicagos darbuo
tojai, pakviesti Vysk. M. Vlan- 
čiaus lituanistinės mokyklos tė
vų komiteto, kuriam jau antri 
metai vadovauja pirm. Vladas 
Palubinskas.

Bilietai jau prieš savaitę buvo 
išparduoti ir atvykę į salę bilie
tų neįsigiję anksčiau, nenorėjo 
tikėti, kai prie durų buvo pasa
kyta — “Bilietų nebėra”.

Taigi pilnutėlė Šv. Jurgio pa
rapijos salė — senoji lietuvių kar 
ta ir naujai atvykusieji su vai
kais sekė linksmą trijų veiksmų 
nutikimą. Autorius Antanas Rū
kas, režisierius Algimantas Diki
nis, dailininkas Jurgis Daugvila,

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
atrTos romanas

VIENIŠI PASAULIAI
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kain:, $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir su
prantamos problemos. Čia ryš
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

VELYKŲ LAUKSITE RAMOS
jei laiku kreipsitės i BRIGHTON BAKERY

ir jie parūpins Jūsų Velykų stalui visokius skanumynus: tortus, 
babkas, baumkucheną, šokoladinius kiškius, kiaušinius ir kito
kius skanumynus

P. Mackevičius savo gaminiais 
pasižymėjo jau Lietuvoje, o da
bar savo patyrimą perdavė sū
nui Antanui Mackevičiui, kuris 
aprūpina puik'ais kepiniais netik 
lietuvius, bet ir kitataučius Chi
cagoje ir apylinkėse.

Nors Brighton Bakery artėjan
čioms Velykoms yra gerai pasi
ruošę su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais, bet prašo ir 
šeimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų prieš pat šventes 
dirbti per naktis, tai savo užsakymus paduokite tuojau pat, o 
tada ir A. Mackevičius ir šeimininkės — bus patenkintos. 
Užsakymus galite paduoti asmeniškai atsilankę, laišku ar telefonu 
Virginia 7-1250.

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46th Place Chieago 32, Illinois
Brighton Bakery kepinių reikalaukite visose maisto krautuvėse.

kostiumų eskizai Bronės Jamei- 
kienės, scenos technika Česlovo 
Rukuižos, apšvietimas Kazio Ci- 
junėlio.

Gausūs žiūrovai akylai sekė šį 
lengvo žanro veikalą, kartu pa
jėgdami pergyventi su aktoriais 
anų laikų Lietuvos ūkininkų 
smulkius nesusipratimus, nuošir
džiai pasijuokdami iš įdomesnių 
situacijų ir besidžiaugdami lai
minga pabaiga. Nevienam žiūro 
vui betgi kyla neaiški mntis — 
“kas būtų iš to Bubulio ir Dun
dulio, jei jį scenon išvestų sava
moksliai, su maža patirtimi, su 
ribotais talentais aktoriai?”

Veikale tikrai daug nenatū
ralaus dirbtinumo, įpinta daug 
bereikalingų frazių, daug netik
rų situacijų. Tiktai režisieriaus ir 
scenos patyrusių pagrindinių ak
torių dėka, Bubulis ir Dundulis 
buvo miela ir lauktina viešnagė 
Clevelande.

Bubulį — ūkininką vaidino 
Jonas Kelečius, Rožę, jo šeimi
ninkę — Stasė Kielaitė-Kelečie-

, Nukelta j 6 pslst

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimas 2.00 
Marijos sekimas 1.25

Ši naudinga knyga gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri- 
ėti 5 proc. mokesčiams.

iiHl||llllllll|llll<in>U)|lll>!(.«MIIIIIIII|{įl|l

AUKSINIAI
RAGELIAI
PR. NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl., bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskaityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai: “Mano širdy — tėviškės 
žemė: aš gyvas esu... Ir nemir- 
siul..”

Savo jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui.

Gaunama “Drauge”, kaina 
$2.00.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii
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(t DRAUGAS, penktadienis, 1959 m. kovo mėn, 21 d.

CLEVELANDO ŽINIOS
(Atkelta iš 5 psl.)

nė, Radasta, jo dukterį — Lai
ma Petravičiūtė, Dundulį —ū- 
kininką — Leonas Barauskas, 
Dobilą, jo sūnų Arvydas Dikinis; 
Girdžių, viengungį — Juozas Va
lentinas, Šaltekšnį, viengungį — 
Algimantas Dikinis, Tarulį-piršlį 
— Julius Balutis ir Agutę, naš
lę — Elena Petrokaitė-Rukuižie- 
nė.

įMūsų Vaidilos teatrui ir jo va
dovui Petrui Maželiui šio Chica
gos teatro gastrolė Clevelandan 
turėtų būti priminimas ir pas
katinimas vėl duoti sceninio me
no iš'siilgusiems žiūrovams nau
jų premjerų, naujų veikalų.

SOLISTŲ KONCERTAS

Kovo mėn. 15 d. Clevelandie- 
čiai klausėsi dviejų mūsų solis
tų koncerto: Irenos Stankūnaitės 
iš New Yorko ir Algimanto Gri
go iš Chicagos.

Žavinga, puikios sceninės iš
vaizdos ir švelnaus ir gražaus bal 
so solistė Stankūnaitė išpildė L. 
Stuko, S. Čerienės, J. Gaidelio, 
V. Jakubėno, Ch. Gounod, Tal
lat Kelpšo, J. Stankūno, G. Pu- 
ccini ir J. Strausso dainų ir ari
jų-
Auditorijai nepaliaujamai pra

šant triukšmingais plojimais, so
listė padainavo J. Stankūno, 
Dvariono ir Kuprevičiaus kūri
nių, kurie nebuvo įrašyti į prog
ramą.

Chicagietis solistas A. Grigas 
gražiai išpildė St. Šimkaus, J. 
Gruodžio, J. Kamavičiaus, V.

Klovos, Ch. Gounod, R. < Leon- 
cavalio ir G. Verdi kompozicijas.

Solistei Stankūnaitei akompa
navo komp. J. Stankūnas, jos tė
vas, ir sol. Grigui — muz. R. 
Brazaitienė.

f koncertą atsilankė tiktai apie 
ipora šimtų žiūrovų. Koncertas 
buvo maloni ir kultūringa pra
moga klausytojams. Klausytojai 
dėkingi to koncerto rengėjams 
Šv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetui, kuriam 
pirmininkauja A. Jonaitis, talki
namas N. Balčiūnienės, S. Vyš- 
nionienės, P. Mikešienės, H. Jo- 
hansono, P. Puškoriaus ir J. Ras- 
tenio.

V.R.

JUOZO STEMPUŽIO
vedamoji Tėvynės Garsų prog 

rama pasižymi ne tik išskirtinai 
vykusiu muzikinės dalies sutvar
kymu, bet ir visų lietuviškųjų ak 
tualijų perdavimu Clevelando ir 
apylinkių lietuviams. Retas ku
ris svarbesnis įvykis lietuvių gy
venimas tepalieka nepastebėtas 
J. Stempužio programoje.

Pereitą penktadienį įdomų pa
sikalbėjimą pravedė su Vliko pir- 
min. dr. K. J. Valiūnu, kuris vi
są savaitgalį svečiavosi Clevelan 
de.

Todėl nestebėtina, kad Tėvy
nės Garsai susilaukia ir paramos 
iš daugelio klausytojų. Kiekvie
no klausytojo kad ir nedidelė pa 
rama lietuviškajam radijui įga
lintų dar labiau tobulinti prog
ramą.

V.R.

CLASSIFIED GUIDE
R E A L ESTAT E

Arti Marųuette Pko.
Geras investavimas — Naujas 6 

butu mūr. namas. 4 po 4 % kamb. 
(2 mieg.). 2 po 3% kamb. (1 mieg-.) 
Apyl. Justtce III. Prašoma kaina 
$85,900.

fl kamb, (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marauette pko. apyl. $20,900

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butu nuomavimas — Income Tax 

Notariartas — V ertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2233

REAL ESTATE

Parduodamas 5 kamb. "ranch” namas 
su 50 p. šeimos kambariu rūsy, 27 ak
rai žemės.

Kreiptis tel. (815 ) 838 - 4408
Savininkas parduoda prie Kedzie Ir 
65-tos g-vės art: mokyklos ir parko 
8 kamb. Georgian namą. Dėl smulkes
niu žiniŲ skambinti PR 6-8227.
5 kamb. mflr. bungalotv — 11380 
So. Natoma Avė. Gazo šiluma. 13 
metų senumo. $17,000. Skambinti 
savininkui — VI 7-0350.

HELP WANTED MOTERĮ:

Parduodamas 2-jų butų po kamb.
mūro namas. Apyl. 70 ir Artesian. 
Skambinti savininkui 776-5750.

PBOGOS-OPPORTUNITIES

Parduodamas gerai išdirbtas ta
vernos biznis su namu. Parduosi
me už geriausią pasiūlymą, nes sa
vininkai nori poilsio. 2445 W. 7tst 
St., tel. PR 8-9856.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) butas 
— 5521 S. Laflin St, ir 4 kamb. (2 
mieg.) butas — 5519 S. Laflin St. 
Skambinti po 4 v.v. 737-5179.

IŠNUOM, kambarys vyrui su atski
ru įėjimu, virtuve ir visais kitais pa
togumais. GR 6-3069.

Why pay rent when you can own 
beautiful home in Hazelcrest?

3 BDRM, Bl-Level, 1 ’/2 baths, crptg., 
rec. rm. w/firepl., storms, screens, 
f. a. gas heat. patio. fenced Indscpd 
yard. $25,000. Owner, 335-1285.

TYPIST
Eixper. or will train good typist to 
transcribe by dictaphone.

Modern attractive surroundings 
in headąuarters office. Good sala
ry and benefis.

Modern friendly suburban office 
conv’ to Dempster-Edens CTA, 
Skokie Swift.
AMERICAN COLLOID C0.

5100 Suffield. Skokie, Illinois
Call 583-0400 or YO 6-5720

An eųuai opportunity employer

VYRAI IR MOTERYS 

Medical Opportunities 

EEG TECHNICIAN
400-bed hospitas has an inumediate 
full-time opening for a ąualified 
EEG Technician. Day shift only. 
Good starting salary. Excellent 
fringe benefits. Contact personnel 
department.

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 W. 68th STREET 
TEL. — HE 4-6700

HELP VVANTED — VYRAI

PART TIME 
SHEAR HELPERS

5 to 6 Hr, Per Night
APPLY

TRIPLE “S” STEEL 
COMPANY

4900 S. California Avė. 

Tel. — 436-2300

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

2 po 5 luunb. (3 mieg.), 3 kamb
rūsy. Mūr. Prie 67 ir California. 
$28,500.

0 kamb. (4 mieg.), 13 metų mūr.
bungalow. Prie 71 Ir Kedzie. 1% vo
nios, 2 auto garažas. $24,900.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 lr California. $19,000.

5)4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marųuette Pk. $18.500.

8 butų 2 aukštų geltam, plytų mūr 
prie 56-os ir Kedzie. $76,000.

134 aukšto (5% lr 414 kmb.) u 
metų mūr. prte 68-člos lr Kedzie 
$38,500.

GERI NAMAI
1 H aukšto namas — 6 ir 6 kamb 

Uždari porčiai. Karpetai. Kabinetų 
virtuvės. Modern. vonios. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$27,500.

Irklelis fl kamb. mūras. 1% vo
nios. Gazu šildymas. 2 auto mūro 
garažas. Arti 72 - California. $26.400.

12 butu, 2-jų aukštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marųuette pke. $80,0t)0.

B Icamb.. 6 metų švediškas namas.
2 vonios, karpetai, air eonditioning, 
Inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

Mūrine 1 a.ukšto plaiti rezidencija,
2 vonios, mūro garažas. Prie Maria 
High. Gražu gyventi. $24,900.

2 butų didelis namas — 2 po 5 1 
kamb., platus lotas. Garažas. Mar- I 
ąuette pke. $20,800.

Pajamų mūras — 5 ir 3 kamb. 
Visi nauji Įrengimai. Arti 60 — 
California. $21,000.

totas dviem butam. 30 p6dų prie 
pat Marųuette parito. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

HELP H’ANTElt — MOTERYS

EXPERIENCEO 
KEY PUNCH OPERATOR 

Union Carbide Corporation
Loop location, near Union Station

Mrs. Helland — Tel. 822-7373

ASSEMBLERS

INSPECTOR
NO EXPEKIENCE NECESSARY
We can offer you interesting work 
in a small, informal company with 
excellent working conditions.

PLŪS

TOOL & DIE 
REPAIR

MUŠT BE EXPERIENCED

MAINTENANCE

Electrical, Mechanical experience, 
ete.

These are permanent jobs vvith 
plenty of overtime. Top vvages. 

FOR APPOINTMENT CALL:

847 — 4685

tmiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimimtiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į ‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 
CHICAGO. ULINOIS 60629

IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKQCETTE GIIT PARCEL SERV. 
2BU8 «»th St. Tel. WA 6-2787
2601 «0th St. Tel. WA 5-2731
3833 So. Halsted St. Tel. 254-8320

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siusti savo vardu Iš Chi
cagos tiesiai t Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Jvairių me
džiagų. ltal. lietpalčiu lr kitų prekių.

Priimami doleriniai dovanų už 
sakymai.

E. ir V. Žukauskai

OŠIANČIOS PUŠYS

Halina Didžiulytė - 
Mošinskienė

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantazifą. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
pami meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės h 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. 
$2.50.

Kaina

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

Perskaitę "Draugą", duo
kite ii kitiems pasiskaityti. SKELBKITĖS “DRAUGE”

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place H A 5-8063

If you ignore it,maybe it’llgoaway. 
« And other

famous cancer legends.

« 7V7 .v. JV. JV. .v. -
RADIO PROGRAMA

In an sJl-out effort to avoid the truth, people Iro* 
created some pietty imaginative phrases.

Likę the ever-popular “What I don’t knovr can’t 
hurt me." And “Never siek a day in my life.” You 
hear that a lot. Especially from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too Iate.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse būt to fight fire with fire with 
some more meaningful phrases.

Likę “1 in 3 it being saved novr. 2 m s could M 
saved if people w<ent for checkups every year.”

And “200,000 were saved lašt year. Anaual chedo 
ups can help save thousands mote.”

/ What are you waiting for? Don’t you want » e» 
joy the peace of mind that comes from knowingyou’ae 
do ing the best thing for your health?

If it’s slogans you want, we can give them to yoou 
WeTl do anything to try to make cancer a legend i* 
its own time. Būt we need your hel{k

Seniausia Lietuvių Radio Pro 
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainoB ir Mag 
dutės pasiaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists —

bei dovanų krautuvė, 502 E. 
lway, So. Boston, Mase. Tel.

AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

PARDAVIMUI

Dėl ligos Išsikelia iš Chicagos ir ne
brangiai parduoda: Skalbiamą maši
ną, Plumbing ir Carpenterio įrankius 
ir daug kitų namų savininkams reika
lingi} įrankių ir daiktų. Teirautis te
lefonu: 767-0388.

STATYBININKAI

t
fe

Help yourself with a diecfeup. And others with a thede.
American Cancer Society

REZIDENCINI Alt
{komerciniai,
I MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

JLvJ TeL HE 4-74B2

Kambarys su vonia ir privačiu įėji
mu. Naujame name prie Marąuette 
pko. HE 4-1175H
IŠNUOM. miegamas kamb. Galima 
naudotis visais buto patogumais. 
Apyl. 70 tr Artesian Avė, 776-5750.

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4066 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

TELEVIZIJOS
Spalvotas Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

LEONAS REAL ESTATE
INCOME 1AX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. $lst St Tel. 925-6016

Prie «» Ir tVestern 2 butai po 5
kamb. Platus Bklypas. $20,500.

Prie 71 lr Talman — Mūras. 3 bu
tai lr patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

144 aukšto, 2 butai. 6 ir 4 kamb. 
lr patalpa bizniui. Ekstra sklypas
25 p. $13,900.

70 lr Washtonaw. Mūras — 2 po
5 kamb. lr butas rūsy 8-Jų kamb.
$28,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St., RE 7-9515

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo- 
ui Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av. CL 4-7450

IH aukšto mūr. 5 lr 3 kamb., 
(rengtas rūsys, garažas. 64 lr Pulas- 
kl. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $17,500.

fl kamb. mūro “ranch” su 3-Jų
kamb. butu lr garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklavrn. $32,000.

2 po fl kamb. mūrinis Marųuette p. |

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Inoome Taz

Notary Public

2737 W. 43 St. — Cl. 4-2390

Geroj Brighton Parko vietoje 
parduodamas tavernos biznis su 
namu.. Del platesnių informacijų 
skambinkite — 376-2420.

Platinkite “Draugę”.
REMKITE DKAUGA’

REAL E STATE

• FREE INSURANCE
• AUTOMATIC 

WAGE INCREASES
• PAID VACATION
• PAID HOLIDAYS 

CALL OR COME IN

GRIGSBY BARTON, INC.
107 No. Hlckory Avenue 

ARLINGTON HEIGHTS, ILL. 
PHONE — 392-5900

~help^T^^”TSvy’raT'*

GEAR CUTTER
Man eatperiemced in cuttlng of fine 
piteh gekrs to do set-up wiark. Ex- 
cellent opportunity for advancement. 

EXTRA BENEFITS.
AVON GEAR & ENGINEERING 

COMPANY. Tel. 354-5525

SHEAR HELPERS 

WANTED
Full time. Days 

40 hr. per wk.. plūs overtime. 
APPLY

TRIPLE “S” STEEL C0. 

4900 S. California Avė. 
tel. — 436-2300

DISHWASHERS

Hours: 12:00 P.M. To 8:30 A.M 
Or 3:00 P.M. To 11:30 P.M. 

Two Meals
Apply Personnel Dept.

Chicago Athletic flss'n,
71 East Madison St.

Remkit tuoB biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP VV A N T E D — MOTERYS

KEY PUNCH OPERATOR
Large hardware distributor has immediate openings for 

alpha and numeric operators. At least one year eocperience neces- 
cary. Will train beginner who has completed key punch school.

Company benefits Modern office. Can purchase merchandise 
at cost. Convenient transportation. Northwest Side. Parking 
provided.

COTTER & COMPANY 
2740 Clybourn šve., Chicago Tel. 248 9313

4 pu A kamb. mūr. Modernios vo- 
uis, alum įaugai, šiluma gazu, 2 
tufo garažas. Marųuette pke. $29,900.

2 no 5)4 kamb. ir 4 lumi) angllš. 
kam rūsy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu. alum langai, kilimai. 
$46,500

fl butų naujas mūras. Karštu vand 
šiluma gazu. alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos Marųuette pke $88,000.

10 butų po 8 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, Bl
iumą gazu, Garažas. Netoli mūsų 1- 
•mlgos $18,SOS.

1 po A kamb. 8 metų rūras, karštu 
and. šiluma gazu. Marųuette pke

2,000.
50 p. sklypas Marųuette pke. Blz 

nlul lr apartmentams. TelraukltAs 
l>2 butų I metų modernus 1 rturtln

gas įrengimais, balkonai Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės

Roomlng house. Pajamų $60,000 
metama, i-a bal gerai lšnuom. šiauri 
nSJe miesto dalyje. TelraukltAs.

0 kamb. mūr. "putlt-ms”, kokli 
nūs plyteles, karšto vandens Mldymat 
gOZU. Marų. pke. $20,600.

IH aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. ? • 
Įėjimai. Atskiri šildymai. 2 auta gr 
ražas A7 tr Oaklsy SINJMMi

vai
$42

NERIS REAL ESTATE
6924 South Mestom Avenee Tol. 4714)321

........................ .

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M LK
AlE X ŠATAS—REALTOR

Main office 5727 W. Cennafk Rd-, Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Bervryne, Riverside, La Grange Parh 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užšokti ) mūsų įstaigą 
Ir išsirinkti Iš katalogo

KAS NORITE PRATURTĖTI?
Vienas iš sauglaindij būdų jrratnrtftti tai Įsigyti nuosavų, nonų arba 

jMijamu nuosavybę. Tai tikras faktas paremtas daugelio patirtimi. Pasi
klauskite saro kaimynų, namo savininkų, ir jis tų pati patvirtins. Kiekvie
nų menes) jo paskola mažėja o turtas (eąulty) didėja. Kiekvienų mėnesi 

jis darosi turtingesnis. Ir Jūs galite tų patj padaryti. Išsukite J mūsų (stai
gų dar šiandien pasi tarti dėl jūsų būsimos nuosavybės.

CICERO — PARKHOLME.
Neapleistas 3 butų mflr. 6—5—4 

kamb: Dvejuose butuose modernizuo
tos vonios ir virtuvės. Savininkas iš
sikėlė iš šio miesto, nori skubiai par
duoti.

5 54 kamb., B metų mūr. Savinin
kas nusipirko ūkį, todėl nori Skvibktl 
parduoti. 3 miegamieji. 1 mieg. sti 
tualetu ir dušu. Pilnas rūsya. Gazo 
šilima. 2 maš. garažas. Netoli šv. 
Antano baž.

3 bdtai už $20,900. Gerai užlai
kytas namas. 3 po 4 ftamb. Nuomi
ninkai Užsimoka už MSffių, elektrą, ši
limų ir, karštą vandenj, $195 paja
mų i mBn.

2-jų btltų mftr. $34,500. 2 po 5
kamb. Modernizuotos virtuvės. Pil

nas rūsys. Naujai įrengtas centr. 
gaZo šildymas. 2 maš. garažas.

NAUJESNIO TIPO PA.IAMIT 
NUOSAVYBĖS

štai Ilk keletas pavyzdžių: 6 butų 
mūr. $9,660 metinių pajamų. $82.500.

8 butų mūras. Virš $12,000 paja
mų. Tik $15,000 (mokėti. $92,800.

0 butai — virš $9,000 pajamų. 
$98,900.

13 butų virš $16:000 pajamų. Se
nesnis bet gerai sutvarkytas. 
$110.000.

18 butų virš $30,000 pajamų. Tik 
$87,000 itnokėtl.

2 namai po 18 butų. Virš $58,000 
i pajamų. $430,000 už abu.

. .................................................................................................................................. IIIIIIIIIIIIIIII

ORDER PICKERS
2 MEN NEEDED — NIGHT SHIFT — GROCERY 

EXPERIENCE HELPFUL — UNION SCALE — 
0WN TRANSPORTATION NEEDED. 

FRANKLIN PARK LOCATION.
CALL 671-2500. ASK FOR MR. Ai PETYO

FORK LIFT OPERATOR
DAY SHIFT — GROCERY WAREHOUSE. — 

UNION SCALE — 0WN TRANSPORTATION NEEDED — 
FRANKLIN PARK LOCATION

CALL 671-2500, ASK FOR MR. A. PETYO

HELP WANTED VYRAI IR MOTERYS

ORDERLY NURSES AIDE
$2.46 PER HOUR

Insurance Benefits, Paid Vacation and Holidays 
Bus Stops at Door. Close to N.W.R.R.

Apply Personnel Department 
WH 4-4200 EXT. 245

PASSAVANT HOSPITAL
JOJ E. SUPERIOR, CHICAGO. ILLINOIS

MEDICAL OPPORTUNITY
MEDICAL TECHNOLOGIST — PREFER ASCP

Wiil consider AMT.
PHYSICAL THERAPIST — REGISTERED

For an expanding department
134 bed accredited hospital, loeated 95 miles 8outhwest of Chicago ln 
a city of 11,900. Five day week, Monday thru Friday.
Good Starting salary with ooinsideration for ejcperlence plūs call time 
pay. Salary' negotlable. Provlsion for periodic inereašes. liberal personnel 
polleles. Fringe benefits and steady employment. Cohtact administrator 
or personnel direetor

ST. MARY'S HOSPLJAL
LaSalle, Illinois 61301 — Or Gali Collect (815) 223-0607



A. A. E. SIMONAITI PRISIMINUS
FR. SKĖRYS

Erdves tyrimai ir Vatikano 
observatorija

Dabartiniai erdvės tyrimai (A- 
pollo programa) siejami su Va- 
tikano observatorijos moksli- 

Mazosios Lietuvos patriarchas, keletą metų pirmininko ir vice- niais atsiekimais. Prieš telesko-
i gametis Maž. Liet. tarybos pir- pirmininko pareigas. Buvo VLI- po išradimą, Romos observato- 

i mininkas Erdmonas Simonaitis Ko narys Reutlingene. rija nustatė saulės šviesos kei-
mire 969.11.24 Weinheime. Kar- Mažosios Lietuvos reikalais timosi žemės paviršiuje skirtin
iu su giminaite Maiija Pukyte lankėsi JAV ir Kanadoje. Buvo ga£g nietų laikotarpiais Rėmiau 
einantį Bergstrasse, į autobusų naujos lietuvių Vasario 16 gim- Lis tais duomenimis popiežius 
stoti (Herzinfarkt gt.) ištiko šir- nazijos Kuratorijos narys, Vokie- Gngalius XIII įsakė 1570 m 
dies smūgis. Tuojau buvo įneš- tijos Krašto tarybos prezidiumo pakeisti kaiendorių. Naujasis 
tas i ca pat esančia vaistinę. Iš- v.cepirmininkas. kat«ndnrin« vin,™ «ri
sauktas gydytojas dr. Jung rado , . r. . .
velionį be sąmonės. Mirė Raud. Vz nuopelnus Lietuvai buvo 
kryžiaus ligoninėje, neatgavęs ^vanotas Gedimino, Vytauto 
sąmonės. Didžiojo ir Saulių žvaigždes or-

Velionis ilgą laiką negalavoi^*x. on .
* širdimi, prieš porą metų jj buvo' šYenčiant 80-ąsias Simonaičio 

ištikęs priepuolis, nuo kurio pe- utines praėjusi rudeni gimna- 
riodiškai ėmė vaistus. Nujausda- ZIJOS parke buvo pasodintas J°
mas mirtį, buvo iš anksto sut vardo ąžuoliukas. Kai šį pavasa-

kalendorius Vakarų pasaulio pri 
imtas nuo 1582 m. Rytų pasau
lis, tame skaičiuje ir Rusijos 
bažnytinė hierarchija pasiliko 
prie senojo kalendoriaus. Pas
tarasis vėluojasi vienuolika die
nų ir neatatinka šviesos pasi
keitimams metų sezonais.

Vėlesniais laikais Observato
rija koncentravosi į spektrą 
(šviesos lūžius). Gauti duome
nys gelbsti mokslininkams nu-

John Fielding, 5 m., Detroit. Mich., visaip bando nusukti nuo vaistų 
buteliuko viršelį, bet nebegali. Specialius užsukimus sugalvojo bendrovės, 
kad vaikai negalėtų atidaryti ir apsinuodyti vaistais.

DRAUGAS, penktadienis, 1959 m. kovo mėn. 21 d.

IŠSIRINKITE DABAR

PETER TROOST 
MONUMENT 
COMPANY

6440 S. Pulaski Road, 
Chicago, III. 60629

JOHN W. PACHANKIS 
(Pateli) 

PARTNERIS 
Tel.: 585-0242; 585-0243

— MOKĖKITE VĖLIAU

vąrkęs jojimo reikalus Mann- rl f™ kartą nauJ°Je v,eto’e J1S 
heimo miesto laidojimo įstaigo- ^zah^s, is to, kūnam pagerbt, 
je, 1968.VI.24 sumokėdamas jai į buv0 ,pasodl"tas’ bus hkęs tik pr.
847 į)M. Buvo išreiškęs norą, i s,rn,nunas- Kasmet naujas atza- statyti įvairių planetų sudėtį, 
kad jo palaikai butų palaidoti' las leisdamas> čia mokslus ęinan Vatikano observatorija yra 
netoli Vasario 16 d. gimnazijos. I"'V'ta“tos■ atealymui kiet-'castelgandolfo pily, rytinėj Ro
jo testamentą vykdo jau minė-Į m<>t-ls bvlns’ kad Erdmonas Si- mos daly. Jai vadovauja airių 
ta M. Pukytė. Okup. Lietuvoje i rno"a‘tls v‘n,savo .^enim£t be
liko, velionio žmona, sūnus, dvi į
ištekėjusios dukterys.

Mirties proga prisimintina, kad 
E. Simonaitis buvo gražiai pa
gerbtas savo 80 m. amžiaus su
kakties proga Vokietijoje. Pager
bimo iškilmėse dalyvavo apie 
100 asmenų, jų tarpe iš Šveica
rijos atvykęs dr. A. Gerutis, tvar
kąs velionio atsiminimus.

E. Simonaitis buvo gimęs 1888. 
X.3O Spečiuose, Tilžės aps. Lan
kė Šilutės ir Tilžės gimnazijas, 
vėliau Tilžėje ir Pilkalnyje bu
vo vyr. teismo sekretorius. 1912 
m. įsteigė Tilžėje Lietuvių klu
bą, dalyvavo Vydūno vedamaja
me chore ir kitoje lietveikloje. 
1915-1918 m., kaip vokiečių ka

drūts prie Nemunėlio. Iki gyve
nimo pabaigos jis niekam ir vo
kiečiams (ypatingai Klaipdėdos 
krašto naciarps) nesilenkė, nors 
daugelis jį bandė lenkti. Jts pali
ko lietuviu ne tik savo širdyje, 
bet ir iš lauko. Atrodo, kad bū
tų galėjęs gauti gerą pensiją, bet 
Klaipėdos krašto naciai, su Ri
chard Meyer ir Co. priešakyje 
(jis savo laiku buvo Bonnoje Per 
sonalgutachteraussehusse Ly. 
specialistų komitetas, kuris raš
tu suteikdavo nuomones apie a- 
tatinkamus asmenis) jam tą pa
vydėjo ir pensijai užkirto kelią, 
nors išsėdėjo keturius metus kon 
centracijos stovyklose. Vokietijos 
teismuose jis bylinėjosi, bet dėl

kilmės kun. Danielius O'Connel,

riuomenės karys, dalyvavo fron-, blogų rekomendacijų teismai by- 
tuose Galicijoje ir Prancūzijoje; I U atmetė. Jis nepriėmė Vokieti-
apdovanotas Geležiniu kryžiumi. 
1918 m. dirbo Vilniuje kaip vo
kiečių sjoaudos skyriaus narys, 
kur susipažino su Lietuvos tary
bos nariais ir kitais veikėjais. 
Atskyrus Klaipėdos kraštą nuo 

Vokietijos, persikėlė Iš Tilžės į 
Klaipėdą, kur buvo Prūsų lietu
vių susivienijimo reikalų vedėjas. 
Aliantam perėmus kraštą savo 
globon, vedė derybas su prancū- 
zų, administracija ir buvo direk
torijos narys 1920-1922 m. Daly
vavo derybose Prąncūzijos užsie
nio reikalų ministerijoje dėl Klai
pėdos krašto ateities, ruošė su 
J. Budriu ir kitais veikėjais suki
limą prieš Klaipėdos krašto di
rektoriją, kuri norėjo įkurti pro
lenkišką Freistaat’ą. 1923 metais 
pirmininkavo sukilėlių direktori
jai ir po sukilimo buvo guber
natoriaus pavaduotojas. 1924— 
1926 metais buvo Šilutės apskri
ties viršininkas. 1926.1.12 įsiga
liojus Klaipėdos krašto statutui,

W — pirmasis demokratiniu būdu 
išrinktas Krašto direktorijos pir
mininkas. 1926 m. lapkričio me
nes. krašto seimelio vokietininkų 
dauguma pareiškė jam nepasiti
kėjimą, kad nesutiko atsiklausti 
tėvų, ar jų vaikai privalo būti 
mokyklose mokomi lietuvių kal
bos.

1930-1937 m. buvo Klaipėdos 
apskrities viršininku, po to apie 

įmetus Klaipėdos miesto vyriau
siu burmistru. Po to vokietinin
kų direktorijos buvo atleistas ir 
pasiųstas į pensiją. Buvo Klaipė
dos miesto ir krašto šaulių rink
tinės vicepirmininku.

1939 metais nacių Vokietijai už
grobus Klaipėdos kraštą, pasku
tiniu Lietuvos traukiniu išvyko 
iš Klaipėdos į Kauną. 1941 m. 
prasidėjus hitlerinė^ Vokietijos— t Sovietų Sąjungos karui, gestapi
ninkų Kaune buvo suimtas ir 
išlaikytas Mauthauseno ir Da- 
chau kacetuose iki 1945 m. ba
landžio 29 d. amerikiečiai jį iš 
čia išlaisvino. 1946 metais atnau 
jinus 1918 metų Tilžėje sudary
tą Mažosios Lietuvos Tarybą,
Fuldoje vėl buvo išrinktas jos 
prezidiumo pirmininku ir šias 
pareigas ėjo iki savo gyvenimo 
pabaigos.

Nuo 1948 metų ligi mirties 
(išskyrus 3 metus) buvo Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės ta
rybos nąrys, taip pat ilgametis 
Krašto valdybos narys. Čia ėjo

jos pilietybės ir tik gerų tautie
čių parama ji gelbėjo nuo skur
do,

— Amerikoje 40% visų mir
čių keliuose ištiko vienos ma
šinos katastrofoj, o ne dviejų 
mašinų susidūrimuose.

A. A. ONA VADABTIIENĖ

Kovo 21 dieną, sueina dveji 
metai nuo mūsų brangios ma
mytės ir geros močiutės mir
ties.

Už jos sielą bus laikomos 
Šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje, 56th ir Claremont Avė., 
kovo 23 d., 11 vai. ryto.

Prašome visus draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pa
maldose.

Sūnus Eduardas, marti, 
anūkai ir sesuo Albina su šeima

Mielai brolienei

A. -J- A.
DOMICĖLEI POŠKUS

mirus, jos vyrą TOMĄ, sūnų TH0MĄ, dukterį ALDO
NĄ CALCINO ir žentą ROBERTĄ bei jų 3 vaikus, ve
lionės seserį BARBORĄ ir jos vyrą JONĄ CHINIKUS, 
jų dukterį DIANE BRODSKY su vyru JEROME bei ki
tus gimines, nuoširdžiausiai užjaučiu pasilikusius 
giliam liūdesyje

Jonas Paštukas

Brangiam Tėvui

A. f A. KAZIMIERUI TRUMPIUI 
mirus, jo dukrai IRENAI G ALINIENEI ir šeimai gi
lią užuojautą reiškia

E, ir J. Ambrazaičiai 
B. ir A. Monkevičiai 
S. ir E. Šmitai

A. -Į- A.
KONSTANCIJAI KASPERAS - 

STANKŪNIENEI
mirus, jos dukras SALOMĖJĄ, MAGDALENĄ, SOFIJĄ 
ir sūnų JONĄ skausmo valandoje giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Valerija ir Pranas Rumšai

A. + A.
JUOZUI NARKEVIČIUI

Lietuvoje mirus, MARIJĄ MARONIENĘ ir jos šeimą 

nuoširdžiai užjaučia

V. J. Raguckai, P. V. Vitai 
ir L J. Vitai

Burlington, Ontario, Canada, 1969.3.18.

gimęs 1898 m. Mokslą ėjęs Syd- 
nejuje, Australijoje, ir kurį lai
ką dirbęs vietos observatorijo
je. Dar studijas gilinęs Harvar
do u-te Amerikoje. Tapęs kuni
gu nuo 1952 m. dirba Vatikane.

A. Rs.
PASTATĘS 150 BAŽNYČIŲ
Popiežius Paulius VI, kalbėda

mas tikintiesiems, susirinku-

siems, šv. Petro aikštėje Ro
moje, kvietė visus savo aukomis 
ir maldomis prisidėti prie naujų 
bažnyčių statybos, kurių ypatin 
gai trūksta naujuose Romos 
priemiesčiuose. Pagal numaty
tą planą, ateinančių penkerių 
metų laikotarpyje ruošiamasi 
pastatyti apie 150 naujų baž
nyčių pastatų.

Mielam "Tėvynės Sargo" bendradarbiui

POVILUI GAUČIUI,
jo žmonai EMILIJAI ir jų šeimai, ios motinai, uoš
vei ir močiutei

A. A. Pranciškai Semenavičienei
mirus, reiškia gilią užuojautą

Dr. Domas Jasaitis,
“Tėvynės Sargo’’ Redaktorius

A. -J- A.
ANTANAS PETROUSKI

Gyveno Lake Village, Indiana.
Mirė kovo 19 d., 1969, 1:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Krekenavos pa

rapijos. Dambrauskos kaimo.
Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko didel'ame nuliūdime duktė Ona Runavich, žentas 

Felix, 4 sūnūs:*Petras (Lt. C.F.D.), marti Agnės, Jonas, marti 
Ona, Pranas^ marti Dolores ir Stanislovas. 14 anūkų, 6 proanūkai. 
Brolio vaika'i: Bernice Grigaity, Dorothy Preksa, ir Paul Petraus
kas ir jų šeimos, ir kiti giminės, draugai lr pažjstami.

Kūnas .pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 22 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, marčios, žentai, anūkai ir proanūkai. 

Dėl informacijų skambint tel. YA 7-1138.

PADĖKA
A. -j- A.

STANISLOVUI BABIANSKUI
mirus, dėkojame visiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas ko
plyčioje, gedulingas pamaldas ir palydėjimą įšv. Kazimiero 
kapines.

Dėkojame kun. V. Katauskui už užuojautą ir šv. Mišių 
auką. kun. J. Kuczinskui už maldas koplyčioje, kun. S. San
tarai. kun. B. Sugintui ir kun. K. Kuzminskui už atsilankymą 
koplyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir pažįstamiems 
už šv. Mišių intencijas, gėles ir pareikštas užuojautas žodžiu, 
laiškais ir spaudoje. • :r.

Širdingai dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui 
Mažeikai-Evans už malonų patarnavimą.

Dėkojame visiems apsilankiusiems koplyčioje ir dalyva
vusiems laidotuvėse.

2MONA, DUKTERYS ir JŲ ŠEIMOS

A. -f- A.
A.-j-A. JULIAN LULEVICH

LULEVČIUS

Buvęs laidotuvių direktorius Brighton Parko apyl..
Gyveno 8239 West 118th St. Palos Park, Illinois.
Mirė kovo 18 d., 1969, 3:45 vai. popiet, sulaukęs 74 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Utenos apskrities.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vera (Tamošiūnaitė), 

brolis William, gyv. West Palm Beach, Florida, brolio vaikai: 
Mary Brown su vyru Jerry ir šeima ir Stanley su žmona Grace, 
gyv. West Palm Beach, Florida, pusbrolis Vincas Lulevičius su 
žmona Monika ir šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westesrn Avė. Laidotuvės įvyks šeštad.. kovo 22 d. iš koplyčios 
11:30 vai .ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gynimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, brolis, brolio vaikai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLIHY6IA

2443 VVest 63rd St., Chicago, III.

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių.

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

B

TRYS MODERNIOS KOPI.YCIOS:
2533 VVest 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AU'rOMORILIz\MS STATYTI

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
<424 W. 69th STREET Tel. REpubUo 7-1218
2314 W. 23 r d PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

3307 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS

3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL.______ Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN, DLL. Tel. 636-2320

t r
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DRAUGAS, penktadienis, 1959 m. kovo mėn. 21 d.

X Dr. Z. Danilevičius, kun. 
P. Dilys, Vyt. Kasniūnas, kun. 
K. Trimakas, SJ, ir G. Valiulie
nė dalyvauja simpoziume “Lai
ko ženklai’’, kuriam vadovauja 
dr. A. Liulevičius. Simpoziu
mas, dalis at-)kų sendraugių pa
skaitų ciklo, įvyks šį vakarą, 
kovo 21 d. 8 v. v. Jaunimo cen 
tre. Visi kviečiami.

X Irenos ir Alberto Kerelių 
sūnaus Alberto - Jono krikšty
nų vaišės įvylko kovo 15 d. Don 
Varno posto salėje. Krikšto 
apeigas atliko Švč. P. M. Gi
mimo bažnyčioje kun. J. Ku
zinskas. Krikšto tėvai B. Linta- 
kienė ir agr. J. Briedis. Krikš
tynų vaišėse dalyvavo apie 100 
asmenų ir buvo gana nuotai
kingos. Vaišes pravedė agr. J. 
Briedis. Be kitų sveikinimų ma
lonų žodį tarė kun. J. Kuzins
kas ir prel. V. Čemauskas, ku
riuos dalyviai gana šiltai suti
ko. Irena ir arch. Albertas Ke
reliai augina tris dukreles: Jo
vita 9 m., Gintarė 7 m. ir Daina
4 m. Tėvai džiaugiasi sūnumi. 
Dalyviai sugiedojo Ilgiausių 
metų.

X Petras Titas, mūsų skaity
tojas Cleveland Hts, Ohio, pra
tęsdamas prenumeratą pridėjo
5 dol. auką spaudai paremti. 
Labai ačiū.

X Chicagos Lietuvių tautinis 
akademinis sambūris, įkuriam 
šiuo metu pirmininkauja Kazys 
Kasakaitis, Pedagoginiam Litu
anistikos institutui paskyrė 
$1,000. Per paskutiniuosius ke
lerius metus Išis sambūris Insti
tutui jau yra paskyręs per pus
ketvirto tūkstančio dolerių rei
kalingiausioms mokomosioms 
priemonėms įsigyti. Viena iš 
tokių priemonių, už kurią sam
būris paskutiniuoju laiku su
mokėjo $1,500, yra multiplika
torius mokomajai medžiagai 
multiplikuoti. Be tos mechaninės 
priemonės šiuo metu jau būtų 
nebeįmanomas techninis švieti
mo darbo atlikimas. Todėl LTA 
sambūriui, kaip vienam iš stam
biausių mecenatų, metas iš me
to lengvinančiam mūsų jauno
sios šviesuomenės ugdymo dar
bą, Institutas reiškia gilią pa
dėką. (pr.)

X Įvairaus dydžio deiman
tu, aukso apyrankės, sagės ir 
kitokios puošmenos, auksiniai 
ir paprasti laikrodžiai didelia
me pasirinkime A. Tveno krautu
vėje, 2646 W. 69 !St.

Kaip geram pirkėju dera,
Viską perka tik pas Tverą.

(sk.)
X Kviečiame visuomenę atsi

lankyti į Chicagos Skautininkų 
Ramovės rengiamą pobūvį — 
vakarienę jaunimo centre kovo 
mėn. 22 d. 7:30 v. v. Parengi
mą praves ir programoje daly
vaus aktorė J. Cijūnelienė.

(pr.)
X MARQUETTE DEUCA-

TE3SEN savininkės L. Žvynie- 
nė ir 13. Urbonienė, 2553 West 
71 St., Tel. PR 6-2717, maloniai 
primena, kad paskubėtumėt už
sakyti Velykų stalui įvairių 
maisto gaminių. (sk.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
lnvesting Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel 
GR 0 2242 fsk >

X Mečys Šimkus, teisininkas 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAN 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba YA 
7-2046. lak.)

X Dr. VI. Šimaitis apskai 
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 St, 
CL 4-239U.

X Simpoziumas “Laiko ženk
lai”, susidarąs iš penkių asme
nų, vadovaujamas dr. A. Liule- 
vičiaus, įvyks šį penktadienį, ko 
vo 21 d., Jaunimo centre, 8 v. 
v. Trečioji At-kų sendraugių pa 
skaitų ciklo dalis — dr. V. Vy
ganto paskaita “Žvilgsnis į po- 
koncilinį Bažnyčios gyvenimą” 
įvyks Jaunimo centre, kovo 29 
d., šeštadienį, 6:30 v. v. Nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti.

x Juozas Tarnas, Gardena, 
Calif., pratęsdamas prenumera
tą pridėjo 5 dol. auką už kalen
dorių ir korteles. Dėkojame.

X Anna ir Stasys Yucevičiai, 
Chicago, UI., “Draugo” ir kitų 
laikraščių rėmėjai, atsilyginda
mi už kalėdines korteles ir ka
lendorių prisiuntė 5 dol. auką. 
Dėkojame.

x Moterų rekolekcijų kon
ferencijos įvyks kovo 27, 28 ir 
29 dienomis, 7:30 vai. v. tėvų 
jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Cla
remont Avė. Šias rekolekcijas 
ruošia at-kės giedrinimkės.

X Rronisiavas Papšys, mū
sų skaitytojas Chicagoje, parė
mė dienraštį 5 dol. auka. Labai 
ačiū.

x Dr. Vanda Sruogienė, Au
roros universiteto profesorė, 
skaitys paskaitą balandžio 27 
d Jaunimo centre Čiurlionio ga
lerijos patalpose tema: “Mūsų 
šeimų problemos išeivijoje’’. Lie
tuviškoji visuomenė, ypatingai 
jaunieji tėvai, maloniai kviečia
mi šia paskaita susidomėti ir 
gausiai atsilankyti. Paskaitą 
rengia LDK Birutės d-jos cent
ro ir Chg. sk. valdyba.

x Alfonsas Vambutas, vaikų 
knygų autorius, sunegalavo, bet 
pasveiko, bet jo žmona Elena 
susirgo sunkiau ir jos rankos 
ir kojos yra paliestos paraly
žiaus, guli Michael Reese ligo
ninėj. •

X Tadas Aleliūnas, porą sa
vaičių tikrinęs sveikatą Šv. Kry 
žiaus ligoninėje, jau sugrįžo į 
namus, bet čia rado influenza 
sergančią žmoną Oną Aleliūnie- 
nę, visuomenin)kę, vyčių senjo
rų sekretorę.

X Ponios ir Panelės, N. Bur- 
šteinas kviečia jus aplankyti jo 
kailių krautuvę, 185 N. Wabash 
Avė. Tel. 263-5826, kur galėsite 
išsirinkti iš naujausių pavasa
rio madų reikalingus kailius 
papigintom kainom. (sk.)

X Muz. Antano Vanagaičio
20 metų mirties minėjime me
ninę dalį atliks solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Algirdas Brazis, 
Alice IStephens vadovaujamos 
“Aldutės” ir kompoz. Darius 
Lapinskas. Margučio rengiamas 
minėjimas bus kovo 30 d., sek
madienį, 3 vai. p. p. Jaunimo 
Centre. (pr.)

X Nauji Lietuvių Fondo na
riai: su $200. — Rockfordo, III,. 
Lietuvių Klubo Vyrų Choras; 
Su $100.: Sofia ir Vincas Tus- 
keniai, Santa Monica, Calif. 
Aida ir Jonas Cingai, Los An
geles, Calif., Salomėja ir Kazys 
Šakiai, Los Angeles, Calif., An
tanas Mažeika, Los Angeles, 
Calif. ir Omahos Lietuvių Pi
liečių Klubas, Nebraska. LF 
adresas: 6643 S. Maplevvood 
Avė., Chicago, UI. 60629. (pr.)

X Marija ir dr. Kazys Ambra
zaičiai, gyv. Indianoje, ir šiais 
metais naujos liet. operos “Da
na” pastatymui paaukojo 100 
dolerių. (pr.)

DINGO 30 MIL. DOLERIŲ 
VERTA? PREKIŲ

Pranešta, kad per paskuti
nius du metus Chicagos uoste 
iš Calumet ir Navy prieplaukų 
pavogta apie 30 mil. dolerių ver
tės įvairiausių prekių. Kai ku
rios įmonės dėl įvykusių vagys
čių naudoja kitus Michigan eže
ro uostus ir vėliau prekes sunk
vežimiais atgabena į Chicagą. 
Chicagos uostas oficialiai atsi
darys 1969 m. sezonui už trijų

i(ak.) 4 savaičių.

ALRK Mot. s-gos New Haven 33 kuopa. I eilėj iš k. į d. M. Mickevičienė, N. Naikienė, A. Lipčienė ir T. 
Strimaitienė. II eilėj: E. Šaulienė, O. Vailčekauskienė, dr. G. Vebrienė, M. Kronkaitienė, J. Šilkienė, J. 
Kazlauskienė, A. Jonynienė ir A. Šaulienė. III eilėj: dail. L. Židonytė, V. Norkūnaitė, G. Židonienė, Z. 
Zasčiurinskienė, M. Jokubaitė, St. Leikienė, A. Plečkaitienė ir Naiduškevičienė. Nuotr. St. Lipčiaus

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— New Haven, Conn., sau
sio 19 d. 3 vai- p. p- mažojoj pa
rapijos salėj ALRK Mot. s-gos 
33 kp. susirinkime dalyvavo 18 
narių. Lietuvių fondan šiame 
susirinkime sudėta $32. Narės 
šį reikalą gyvai remia ir, atrodo 
nebus sunkumų šimtinei pasiek 
ti. Pranešta apie ruošiamus pa
rengimus Hartford, ir Watenbu- 
ry. Priminta apie parengimą 
Bridgeporte Putnamo seselių 
statomai jaunimo stovyklai pa
remti ir Kultūros židinio, New 
Yorke, statymą, šiame susirin
kime renkama ar perrenkama 
kuopos valdyba- Marijona Joku- 
baitė pasiliko pirmininkauti jau 
51-mus metus: Su ja pasiliko ir 
kitos valdybos narės. Baigu3 
susirinikimą, M- Ramanauskie
nei sugiedota “Ilgiausių metų” 
jos gimtadienio proga. Pati so- 
lenizantė pasakė keletą žodžių, 
taip pat ir kelios narės pasvei
kino trumpu žodžiu. Ramanaus
kienė gimusi ir augusi čia, Lie
tuvos niekad nemačiusi, bet vi
są savo gyvenimą aktyviai dir
ba lietuviškoj veikloj. Neseniai 
pergyvenusi vyro mirtį, o praė
jusį rudenį sūnaus, visa tai pa
kėlė ryžtingai. Gražus pavyzdys 
ir paskatinimas jauniesiems. 
Kuopos narių linkėjimai jai, su
laukti šimtą metų _  nebuvo
tušti žodžiai. (A. L.)

— Gimnazijos ir progimna
zijos, veikusios Vokietijoje, tilps 
“Lietuvių švietimas Vokietijo
je” leidinyje: Ambergo, Ans- 
bacho, Bad-Mergenheimo, Bam
bergo, Braunschweigo (Waten- 
stedto), Buchtegudės, Detmol- 
do, Dillingeno,
(Doerverdeno), Eiohstaetto,
Greveno, Hanau, Hanoverio, 
Ingolstadto, Kempteno, Klein 
Wittensee, Lertės, Ludkecko, 
Merbecko, Miemmingeno, Muen-

CHICAGOS ŽINIOS

Claremont Avė., Chicago, IU. ba skiria dvi premijas po 40 dol. 
60636. Kad leidėjui paaiškėtų Konkurse gaU dalyvauti visi, 
leidinio tiražas, manantieji pirk- išskyrus Centro valdybos na- 
ti 'šį leidinį, prašomi rašyti Kul rius, kurie atrinks premijuoti- 
tūrai remti draugijai: 7026 So. nūs šūkius. Konkursas slaptas. 
Claremont Avė., Chicago, III. Tad prašoma siunčiant šūkius į 
60636. Leidėjas pranešė, kad laišką įdėti atskirą laiškelį su 
provizoriniais apskaičiavimais užrašytu ant jo slapyvardžiu, 
šis 600 puslapių leidinys, įriš-j o viduje turi būti įrašyta tikra 
tas kietais viršeliais, turėtų ' pavardė, adresas ir telefono nu
kainuoti apie 8—9 dol. (V.L.) meris. Konkurso laikas iki šių

— MarianapoUo parengiamo
sios mokyklos 7 mokiniai į gar 
bės mokinių sąrašą. Kaip mo
kyklos vedėjas kun. J. Petraus
kas, MIC, skelbia į tą sąrašą 
patenka mokiniai turi 85% pa
žymių vidurkį. Iš senjorų pa
rinkti James P. Perry, Sher- 
wood R. Bauer ir Edward N. 
LaFreniere. Iš junjorų — Ri- 
chard N. Langlois, Robert R. 
La Rochelle, Thomas F. Born- 
holdt ir Joseph M. Gromelski. 
Mokykloje yra 164 mokiniai.

— LŽS centro valdybos kon
kursas dviem šūkiams sugalvo
ti. Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
centro valdyba skelbia konkur
są dviem šūkiams sugalvoti: vie 
ną liečiantį išeivijos spaudos 
kovą dėl Lietuvos vadavimo, 
kitą - dėl lietuvybės išlaikymo. 
Mes dar atsimename,, kai anais 
laikais LŽS valdyba, laisvoje 
Lietuvoje buvo paskelbusi kon
kursą šūkiui sugalvoti dėl spau
dos prenumeravimo ir skaitymo. 
Visuomenė labai gyvai atsilie
pė ir, jei neklystame, valdybai 
buvo atsiųsta apie 300 šūkių. I 
Kaip žinome, buvo premijuotas [ 
šūkis: “Laukinis žmogus laik
raščių neskaito!” Jis plačiai pa
plito po Lietuvą, o vyresnioji 

Montgomery karta Ji net ir tremtin išsivežė.
Šiuo metu išeivijoje ypačiai ak
tualios dvi temos: 'kova dėl Lie
tuvos laisvės atgavimo ir lietu
vybės išlaikymas. Tad LŽS cen
tro valdyba, palaikydama se-

metų spalio 1 d. Pralšoma siųsti 
šiuo adresu: Konkursui, 15369 
Freeland, Detroit, Mich. 49227.

— Dr. Vytautas Bieliauskas, 
Xavier universiteto psichologi- ;

TAI BENT ATLYGINIMAI

Chryslerio Corporacijos tary
bos pirm Lynn A. Townsend 
gavo $232,000 arba 58% atly
ginimo pakėlimą praeitais me
tais, kaipo atlyginimą už kor
poracijos 1968 m- rekordiniai 
pakilusią gamybą. Korporacijos 
prezidentui Virgil. A. Boyrd at
lyginimas Ibuvo pakeltas 83%, 
nuo 232,700 iki 535,967 dol. 
Trys kiti viršūnių vadovai gavo 
atlyginimus daugiau negu dvi
gubus.

GRĄŽINA PAGROBTAS 
KATES

Caledonia, Mioh., miestelyje, 
10 mylių į pietus nuo Grand 
Rapids, turinčiame 739 gyven
tojus, staiga pradėjo dingti ka
tės. Prieš kelias dienas General 
Biological Supply įstaiga, 8200 
IS. Hoyne, Chicagoje, gavo 40 
kačių siuntą. Kompanija labo
ratorijoms pristato gyvus gy
vulius biologiniams tyrimams. 
Pasirodo ,kad kates prisiuntė 
Caledonia apylinkės aukšt. mo
kyklų moksleiviai priklausą bū 
girnų Amerikos ūkininkų (FFA) 
organizacijai. Tokiu kačių pri
statymo žygiu jie bandė sutelkti 
lėšų draugijos projektų įvykdy
mui. Chicagos įstaiga grąžina 
kates, nes siuntėjai neturėję fe
deralinio kačių pardavimui lei
dimo.
PRAŠO LEIDIMO PAKELTI 

ALGAS
Chicagos sanitarinio distrik-

jos fakulteto pirmininkas, šį to patikėtiniai balsavo prašy-
mėnesį dalyvavo ISoutiheastern 
Psychological Association me
tiniame suvažiavime New Orle
ans ir pirmininkavo H-lT-P Sim
poziumui. Dr. Danutė Bieliaus
kienė pasinaudojo šia proga kar 
tu su vyru aplankyti New Orle-
one? mioaf'o

ti iš Illinois generalinės asamb
lėjos leidimo padidinti sau algas 
bent po $5,000. Patikėtiniai da
bar metams gauna $10,000. 
Taip pat prašyta 'leidimo išleis
ti 380 mil. dolerių vertės bonų 
pramatytų statybų išlaidoms 
Tiarfeme+.i.

Lietuvių delegacija pas Chicagos merą Riehard Daley Lietuvių Plazos 
reikalu. Iš ka rės Marius Kasniūnas, Albertas Kerelis, aldermanas Casimir 
Staszcuk, meras Riehard Daley ir Algis Regis.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PASIMATYMAS SU MIESTO i nutarimas nebuvo įvykdytas ir

cheno (Lohengrine), Muenche- ' ^as sąjungos tradicijas ir ypa- 
no (Freiman), Nuemuensterio, Į čiai norėdama sudaryti progą 
Oldenburgo, Ravenšburgo, ro.| visiems lietuviams išsiblaškiu- 
seniheimo, Seligenstadto,1 siems P° pasaulį trumpai sufor-
Schweinfurto, Tuebingeno, Wei-' mu°ti savo poveržį kovoje dėl 
deno, Wiesbadeno, Wolterdinge Lietuvos laisvės ir lietuvybės 
no, Wunsiedelio ir Wueržburge. ' išlaikymo, nutarė paskelbti kon- 
Kas turėtų istorinių apžvalgų ir kurs4 dviem šūkiams sugalvo- 
fotografijų tokių gimnazijų ir vieną liečiantį spaudos kovą 
progimnazijų, kurios aukščiau ' ^ėl Lietuvos laisvės ir antrą - 
nesuminėtos, malonėkite sku- i ^1 lietuvybės išlaikymo. Pagei- 
biai atsiųsti leidinio redaktoriui daujama, kad šūkiai pasižymė- 
V. Liulevičiui Pasaulio Lietu-1 prasmingumu (bei veržlumu, 
vių Archyvo adresu: 5620 So. Už geriausius du šūkius valdy-

Kiekvienais metais Stand. Federal Sav. and Loan Ass., Chicagoje, stipriai 
paremia Chicagos Liet. Opelrą. Paveiksle matome įstaigos prez. Justin 
Mackevičių, jr., įteikiant op. v-bos vicepirm. S. Džiugienei 500 dol. čekį, 
naujos liet operos “Dana” pastatymui. Šalia stovi oo. v-bos pirm. A. 
Kulys. Nuotr. y. Noreikos

MERU RICHARD DALEY 
LIETUVIŲ PLAZOS REIKALU

Prieš Vasario 16 dienos mi
nėjimą mūsų aldermanas Casi
mir Staszcuk sakė, kad jis da
rys viską, kad visi mūsų mies
to aldermanai savo posėdyje 
priimtų rezoliuciją dėl Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo, ką 
jis ir padarė. Paskiau jis sakė, 
kad mėgina gauti pasimatymą 
su miesto meru Riehard Daley 
ir kad mes visi trys Casimir 
Staszcuk, Algis Regis ir aš 
galėsime jam viską papasa
koti apie Lietuvių Plazos rei
kalą. Taip tą pasimatymą jis 
mėgino gauti tris savaites ir 
gavęs paskambino, kad su Al
giu Regiu atvykčiau į Alderma- 
no ofisą. A. Regis pasikvietė 
ir Albertą Kerelį. Susirinkę mes 
aptarėme visą reikalą ir nuta
rėme pas miesto merą vykti.

Miesto meras Riehard Daley 
mielai priėmė ir išklausė. Alder
manas IStaszcuk ir Algis Regis 
parodė dokumentus, kad dėl Lie
tuvių Plazos pavadinimo Stasio

nepadėti užrašai. Jis sakė, kad 
negalima dėti Lietuvių Plazos 
pavadinimus tuoj pat žemiau 
po gatvės pavadinimo, už tai 
kad žmonės atvažiavę iš kitų 
miestų negalės atpačinti ar čia 
Californijos ar Lietuvių Plazos 
gatvė. Jis mėgins gauti kokius 
nors stulpus amt kurių bus ga
lima uždėti Lietuvių Plazos pa
vadinimą. Meras pažadėjo tuoj 
pranešti, kai jis visą reikalą 
ištirs.

Aldermanas jau seniai viską 
padarė, kad Lietuvių Plazos rei
kalas būtų sutvarkytas. Jis bu
vo viską sutvarkęs, kad tokie 
stulpai būtų pastatyti ir prašė 
tik užrašus parūpinti. Bet vie
name pasikalbėjime su juo ir 
Algiu Regiu prašėme, kad mies 
tas viską padarytų, kad tie už
rašai būtų uždėti tokie, kokius 
miestas turi uždėjęs gatvių pa
vadinimams. Dėl to reikalo mes 
ir pas Chicagos merą Riehard 
Daley ėjome ir su juo kalbėjo
mės.

Neseniai vėl kalbėjaus su Al-
Piežos rūpesčiu miestas tokį' derinamu ir jis sako, kad viską 
nutarimą vienbalsiai buvo pri- daro, kad lietuvių noras būtų
ėmęs jau 1956 metais ir pats 
meras po tuo nutarimu buvo 
pasirašęs. Riehard Daley sako,

išpildytas.
Dabar vėl visi rašykime laiš

kus miesto merui ir nuorašus
I kad jis nesupranta, kodėl šis į pasiųskime aldentnanui. Jo ad-

10 NELAIMIŲ PER 18 
MINUČIŲ

Per 18-ką minučių įvyko 10 
nelaimių, į kurias buvo įvelti 
22 automobiliai Calumet greit
kelyje tarp 120-tos ir 135-tos. 
Keturi asmenys buvo sužeisti. 
BRANGUS PRAGYVENIMAS

JAV-ių Darbo statistikos biu
ras praneša, kad Chicagoje ke
turių narių šeima gali neblogai 
pragyventi per metus išleisda
ma $10,000. Tad išeina maž
daug $192 kas savaitė.

PRAILGINO MOKESČIŲ 
MOKĖJIMO LAIKĄ

Chicagos ir Cook apskrities 
1,790,000 mokesčių mokėtojų 
džiaugiasi, kad nuosavybių mo
kesčių pirmosios dalies įmokė- 
jimo laikotarpis pratęstas du 
mėnesiu iki liepos 1 d. Antros 
dalies įmokėjimo data pasilieka 
ta pati, rūgs. 1 d.

PAVOGĖ TUALETINIO 
POPIERIAUS

Vagys, pavogę sunkvežimį iš 
Seng ITeaming kompanijos kie
mo, 614 N. Union, labai nu
stebs patikrinę krovinį. Sunk
vežimyje būta 36,300 rutulėlių 
tualetinio popieriaus.

KOLEGIJŲ JUNGINYS
Švietimo sluoksniuose eina 

gandas, kad jei nepasiseks de
rybos sujungti Illinois techno
logijos institutą su Kent teisių 
kolegija, tai Roosevelt univer
sitetas bandysiąs tartis su 
Kent kolegija junginio klausi
mu.

GAMINO NARKOTIKUS
Policija areštavo du vyrus, 

kurie 1406 W. Belmont patal
pose baigė gaminti beveik 50 
svarų DĖT narkotiko, kurio 
rinkos kaina siektų $100,000. 
Vienas pasisakė esąs chemikas 
Jeffrey John Vaidinas iš Bloo- 
mingdale, III. .

SANDĖLIS (SUDEGĖ
Gaisras sunaikino Courtesy 

Lumber kompanijos 200x150 
pėdų pastatą, 9501 King drive. 
Nuostolių padaryta apie $525,- 
000. Daugiau 100 gaisrininkų 
pavyko apsaugoti nuo liepsnų 
šiek tiek atokiau sukrautas 
$200,000 vertės medienos atsar
gas.
PROFESORĖ IEŠKO 15 MIL. 

DOLERIŲ ATPILDO
Chicagos City 'kolegijos pro

fesorė N. Jcthnson užvedė teis
me šmeižto bylą prieš tris ko
legijos pareigūnus. Ji prašo jai 
priteisti 15 mil. dolerių atpildą, 
nes priešingai visoms tradici
nėms reguloms ir potvarkiams, 
ji, nors tai nenorėjo, buvo per
kelta iš Wilson į Bogan kolegi
ją. Pagal potvarkius vienintėlės 
perkėlimo priežastys gali būti 
nekompetentiškumas, nemoralu
mas arba kriminalu nuteisimas.

resas: 13th Ward Alderman 
Casimir Staszcuk, 3933 West 
63rd Street, Chicago, IU. 60629.

Marius Kasniūnas

ŠAUNI PRIE8 VESTUVINĖ 
PUOTA

Kovo 2 d. Gintaro svetainė
je, kelios draugės surengė Vi
dai Didžbalytei priešvestuvines 
vaišes. Viešnių atvyko apie 
100 su vertingom dovanom. Vė
liau atvyko ir būsimi jaunieji, 
Vida Didžbalytė ir Algis Ben- 
doraitis. Abu labai susijaudino 
pamatę tokią gausybę viešnių 
su puikiomis dovanomis.

Po dovanų apžiūrėjimo bei 
nuoširdžių linkėjimų, kuriant 
lietuvišką šeimą viėšnias nuo
širdžiai pakvietė vestuvėms, ku
rios bus balandžio 19 d.

Po visų linkėjimų buvo su
ruošta puiki karšta vakarienė, 
kuri užsitęsė Ugi vėlumos. Bū
simų jaunųjų mamytės ir tė
veliai visas viešnias stengėsi 
kuo geriausiai pavaišinti.

Dalyvė
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